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Bij de voorpagina: 
Bulderende kanonnen zullen te zien zijn bij het tweehonderd-
jarig jubileumfeest ‘Salut Segietere’ van schutterij Sint-Joseph 
Sint-Geertruid (zie pag. 26-27). Onder meer is daarbij van 
de partij ‘De Halve Kompagnie Artillerie der Dienstdoende 
Schutterij van ’s-Hertogenbosch �8�3-�907’, een heuse uit-
beelding van de negentiende eeuwse d.d. schutterij dus. Deze 
Kompagnie liet haar kanon al bulderen tijdens het gildefeest 
in Weert 20�0.
Foto: Fred Vliegen

De Rode Leeuw mocht weer een aantal verdienstelijke schut-
broeders in zijn gelederen opnemen (zie pag. 5).
Foto: Fred Vliegen

Met een beschrijving van de ‘Palio’, een wedstrijd in het kruis-
boogschieten, in het Italiaanse Sansepolcro, werpen we een 
blik over de grenzen van het Europese schutterswezen (zie 
pag. �4-�5).
Foto: Fred Vliegen

We maken ons weer op voor een 
boeiend schuttersseizoen
Het is vrijdag 25 februari wanneer ik dit voorwoord schrijf: een druilerige dag. Na de strenge win-
ter die vroeg intrad, ben ik toe aan het voorjaar. Zonnestralen, fluitende vogels en schutterijen die 
de buks uit het vet halen voor het koningschieten. Daarna kan het schuttersseizoen losbarsten.
Het zal ons ook naar de Belgische kant van de Maas brengen. Met name naar Stokkem, alwaar op 
30 april het persoonlijke federatiekampioenschap van de OLS wordt verschoten, waarna op 3 juli 
het OLS volgt en de trilogie op �8 september met het Limburgs Dames Schuttersfeest (LDS) ein-
digt. Ze zijn in Stokkem waarschijnlijk zo vlijtig in de weer met de organisatie van al dit fraais, dat 
ze op het moment dat ik dit schrijf de OLS-website nog niet in de lucht hebben. Laten we vooral 
niet vergeten om voldoende reclame te maken. Want zonder voldoende publiek verdien je te wei-
nig.
Overigens staat een gelikte PR niet garant voor een doorslaand financieel succes, zoals Jos 
Thomassen in de vorige editie over het LDS in Maasmechelen stelde. Hij vroeg zich af of dit 
‘damesfeest’ nog wel rendabel is. En dat hebben we geweten. Omdat hij van zijn hart geen moord-
kuil maakte, raakte Jos klaarblijkelijk menige gevoelige snaar. Daarop ontstond een druk e-mail-
verkeer, waarvan ik verderop in dit blad verslag doe. Daarbij heb 
ik geprobeerd om feiten van emoties te scheiden en te voorko-
men dat de boodschap ten onder gaat aan het ‘geweld’ dat de 
boodschapper te verduren krijgt. U kunt er op onze website op 
reageren: www.schutterstijdschrift.com. Daar vindt u ook de vol-
ledige teksten van de e-mails.
In deze uitgave leest u verder enkele bijdragen over manmoedige 
pogingen om de jeugd toch maar vooral bij onze eeuwenoude 
tradities betrokken te houden. We kunnen niet vaak genoeg her-
halen dat we zonder die jeugd géén toekomst hebben. Dus dat 
ondersteunen we van ganser harte.
Zo is er nog heel veel meer om van te genieten in dit blad. Ik 
wens u daarom als altijd veel leesplezier en een succesvol schut-
tersseizoen toe.

  Jos Gerits,  
Hoofdredacteur

Voor alle administratieve zaken, 
zoals aan- en afmelden van 
abonnees, adreswijzigingen 
etc. en voor advertenties en 
betalingen kunt u contact 
opnemen met de secretaris-
penningmeester van de 
Stichting Limburgs Schutters-
tijdschrift, Henk Smeets, 
Zwarte Graaf �0, 6439 BB 
Doenrade, tel.: 06-23932�32 of 
046-4422790. E-mail:  
henksmeets_85@msn.com
Het abonnement op het 
Limburgs Schutterstijdschrift 
loopt gedurende het kalender-
 jaar. Opzeggingen a.u.b. één 
maand voor het einde van het 
jaar aan bovenstaand adres.

Ontwerp:

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



Limburgs Schutterstijdschrift 90 Maart 20112

Jeugdcommissie St.-Sebastianus Laar

“Kinderen voelen de hechtheid”
LAAR – “Hoe komt het dat de ene schutterij groeit en 
bloeit en dat de andere schutterij geen nieuwe leden 
krijgt. Hoe komt het dat de ene schutterij veel jonge 
leden heeft en de andere een gemiddelde leeftijd heeft 
van ver boven de vijftig. Hoe komt het dat de ene 
schutterij leden heeft in alle leeftijdscategorieën en dat 
de andere schutterij een scheve leeftijdsopbouw kent? 
Komt dat door de wijze waarop een schutterij leden 
werft en met de leden omgaat?

Schutterij Sint-Sebastianus 
Laar heeft al ruim twintig 
jaar een Jeugdcommissie. Een 
commissie met zowel enkele 
oudere als ook jongere leden. 
Oudere leden die zelf kinde-
ren bij de schutterij hebben, 
en jongere leden die in hun 
directe omgeving de signalen 
opvangen hoe de jeugd denkt 
over de schutterswereld. Er 
worden jaarlijks diverse acti-
viteiten georganiseerd om 
de jeugd te binden aan de 
schutterij en elkaar onderling 
te leren kennen. Ook zijn er 
activiteiten om jeugdleden van 
andere schutterijen te leren 
kennen, zodat de jeugdleden 
op schuttersfeesten jongeren 
van andere verenigingen al 
kennen en daar mee kun-
nen optrekken. Het Limburgs 
Schutterstijdschrift sprak met 
de Jeugdcommissie van St.-
Sebastianus Laar
 
Eigen docenten
Sylvie Sijben: “Laar is een 

hechte gemeenschap. Er is een 
basisschool waar we goede 
contacten mee hebben. Dat 
stamt nog uit de tijd dat daar 
een leerkracht werkte die lid 
was van een schutterij elders. 
We benaderden haar of het 
mogelijk was om eens een 
muziekles te geven om de kin-
deren in haar groep, groep vijf, 
kennis te laten maken met de 

schutterij. Dat mocht en vanaf 
die tijd geven we daar ieder 
jaar een muziekles. De kinde-
ren maken kennis met de blok-
fluit, de klaroen, de jachthoorn 
en de trom. Een week later 
gaan we op huisbezoek bij de 
ouders en kinderen om te pra-
ten over hun ervaringen met 
de muziekles. Wat vonden ze 

er van, wat doen ze nog meer 
bij de schutterij, zouden ze ook 
bij de schutterij willen? Ouders 
hebben vaak praktische vragen 
en daar geeft degene die op 
huisbezoek komt antwoord 
op. Daarna wordt besloten 
of het kind lid wordt van de 
schutterij. Ook kinderen die 
niet op Laar op school zitten, 
maar wel op Laar wonen, wor-

den benaderd. Zo wordt ieder 
kind erbij betrokken. Annelies 
Wolter vervolgt: “Jaarlijks 
benaderen we zo ongeveer 
vijftien kinderen. Gemiddeld 
worden er daar zo’n zeven, 
acht kinderen lid van. Voordat 
de lessen beginnen, houdt 
de schutterij eerst een open 
dag. Daar komen alle fases in 
de muziekopleiding aan bod. 
Daarna beginnen de lessen 
die allemaal worden gegeven 
door eigen docenten. Ook dat 
bevordert de samenhang bin-
nen de schutterij. Er ontstaat 
gaandeweg echt een band. 
Ook tussen de oudere schut-
ters en de jonge muzikanten. 
De kinderen voelen dat ze lid 
zijn van een hechte vereniging. 
Ouders weten dan ook dat hun 
kinderen bij ons niet verloren 
lopen.”
 
Sterke band
Annelies van den Boogaert 
vult aan: “Langzaam aan 
worden de kinderen verder 
de schutterij ingevoerd. Ze 
gaan vanaf een jaar of dertien/
veertien mee naar de schut-

Bij de foto’s: De Laarse schutterij organiseert tal van jeugdactiviteiten. Foto’s zijn gemaakt door Sylvie Sijben en Robin Sijben



Limburgs Schutterstijdschrift 90 Maart 20113

tersfeesten. Ze lopen mee in de 
marswedstrijden en we hebben 
een jeugdzestal dat mee schiet. 
Vijf keer per jaar is er een 
activiteit voor de jeugdleden. 
Die activiteiten variëren ieder 
jaar. Er is één constante: de 
jaarlijkse Sinterklaasviering. 
Maar er wordt ook een kano-
dag gehouden, een spellenmid-
dag en windbuksschieten. En 
jaarlijks is er ook de Super 
Sjöttedag waarop de jeugd-
leden van St.-Job Leuken, 
St.-Nicolaas Heythuysen, 
St.-Willibrordus Meijel en St.-

Sebastianus Laar elkaar ont-
moeten. Dat is een dag waarop 
de jeugdleden elkaar onderling 
leren kennen. Overigens is het 
zo, dat de jeugdleden deze dag 
zelf betalen.”

Schutterijvirus
Mieke Peeters “Jeugdleden 
schieten voor de Jeugdkoning 
op dezelfde dag dat grote 
schutters hun Koning schieten. 
En de jeugd onder de twaalf 
schiet zijn Koning met de 
windbuks. Sommige kinderen 
brengen ook hun ouders mee. 

Dat betekent dat er een gere-
gelde aanwas is van leden die 
voordien geen binding hadden 
met de schutterij. En jeugd-
leden komen niet alleen bin-
nen via de school. Ook langs 
andere wegen weten ze de 
schutterij te vinden. Laar is een 
hechte gemeenschap. Iedereen 
kent wel iemand die lid is. Die 
mensen praten daarover. Wat 
ze meemaken, de gezelligheid 
die er is. En natuurlijk hebben 
onze leden ook zelf kinderen. 
En aangezien leden besmet 
zijn met het schutterijvirus, is 

dat virus gemakkelijk over te 
brengen op gezins- en fami-
lieleden. Tegen de tijd dat de 
jeugdleden een jaar of zestien 
worden, een leeftijd waarop 
ze vaak afhaken, is de band 
met de schutterij al zo sterk, 
dat dit bij Laar niet veel meer 
gebeurt. Dat alles brengt met 
zich mee dat momenteel op 
termijn slechts een derde van 
de aanwas afvalt. Tweederde 
blijft lid.” 

 Peter de Kievit



Column

“Traditioneel schieten”?
Schutterijen zijn onlosmakelijk 
verbonden aan het schieten. 
Hoewel de naam waarschijn-
lijk eerder van het beschermen, 
‘beschutten’, zal afstammen, is 
toch de ‘schieterij’ een belang-
rijk onderdeel van deze schiet- 
en schutbroederschappen.
Dit schieten is door de jaren 
heen natuurlijk met de tijd 
mee veranderd. Zo zijn er 
kruis- en handboogschutte-
rijen (zie de marteldood van 
St.-Sebastianus), maar ook 
buks- ofwel bussenschutten. 
Ook werd er lange tijd op de 
vogel met meerdere geweren 
geschoten, die nog in per-
soonlijk bezit waren. Vandaar 
dat de koningstitel soms door 
verschillende mensen tegelijk 
geclaimd werd. Sinds enige 
tijd schieten we met één buks, 
die van de vereniging is en het 

onderhoud, beheer en vergun-
ning houden gebeurt door de 
schietmeester. Dit is nu bij de 
meeste schutterijen het geval. 
Ook is het zo dat de geweren 
waarmee we lopen, weinig nog 
met schieten te maken heb-
ben; zij zijn los gegroeid van 
de ‘schieterij’. De meeste zijn 
onklaar gemaakt, een enkele 
kan nog een losse flodder 
afschieten en een aantal schut-
terijen loopt zelfs helemaal 
niet (meer) met geweren. Dat 
de geweren zelden uit dezelfde 
tijd stammen als het uniform 
dat men draagt, en de exercitie 
vaak uit nog een andere tijd 
stamt, zullen we maar even 
voor lief nemen.
Nu het schieten; dat is in de 
afgelopen ruim vijftien jaar dat 
ik het heb meegemaakt flink 
veranderd. Ik weet nog goed 
hoe de toenmalige buksmees-
ter, met een stompje sigaret 
tussen de tanden geduwd, met 
een lepeltje het kruit schepte, 
dat met een vinger op het oog 
afstreek en het met een goed-
keurende blik in de huls goot. 

Met een andere vinger werd 
een klodder vet langs de kogel 
gesmeerd, midden tussen de 
timmerspullen en de vogel-
stront in de werkplaats annex 
duivenhok. Nu, ruim tien jaar 
later, wordt de mondingsnel-
heid streng gemeten, moeten 
we een logboek overleggen 
van de verschoten én geraapte 
kogels, mogen we niet meer 
in de open lucht oefenen, 
moeten alle buksmeesters een 
cursus gevolgd hebben én bij 
de KNSA aangesloten zijn, 
vliegen de persberichten je om 
de oren over verkeerd gemeten 
schootsvelden en wordt een 
schietwedstrijd beslist middels 
precisie op kaarten. Als ik dit 
allemaal had verteld aan onze 
schietmeester zaliger, die ove-
rigens steevast toen ie me zag 
begon te zingen over klompen 
en zimpe-zampe-zompen, 
hij had mij, nee ons allemaal, 
recht in het gezicht uitgela-
chen!

 Hoebele
g  Generaal Sjeng Berndsen, schietmeester te Mheer.

g  Het schieten vroeger verliep 
wat meer gelaten.    Foto’s met 
dank aan Wim Senden
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STRAMPROY – De volgende personen werden op 
zondag 23 januari 2011 opgenomen in de Orde van de 
Rode Leeuw als schutbroeder of bevorderd tot officier.

Orde van de Rode Leeuw

Nieuwe schutbroeders
-  Jacobus Hubertus aan den Boom (Neer �95�), schutterij  

St.-Sebastianus Neer.
-  Mathijs Johannes Maria (Thijs) Aengevaeren (Stramproy 

�962), schutterij St.-Catharina Stramproy, secretaris OLS-feest, 
Federatiebestuurslid.

-  Johannes Hubertus Jozef (John) van der Beek (Melick-
Herkenbosch �952), schutterij St.-Sebastianus Herkenbosch, 
Federatiebestuurslid.

-  Antonius Franciscus Marie (Ton) Bol (Kessel �950),  
St.-Hubertus Kessel.

-  Pierre Maria René van Can (St.-Martensvoeren (B.) �949), 
schutterij St.-Brigida Noorbeek.

-  Peter Jacobus Joannes Gielen (Hunsel �954), schutterij  
St.-Jacobus Hunsel.

-  Peter Jozef Hubertus Hees (Echt �93�), schutterij St.-Joseph 
Buchten.   

-  Peter Göttgens (Nieuwenhagen �94�), schutterij Koningin 
Wilhelmina Nieuwenhagen.

-  Johannes Hendrikus Maria (Jan) van Herten (Weststellingwerf 
�945), schutterij St.-Michaël Ool-Herten.
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-  Wilhelmus Petrus Gerardus Jacobs (Kinrooi �938), schutterij 
St.-Martinus Kinrooi (B.).

-  Leon Moors (Opoeteren (B.) �960), schutterij St.-Dionysius 
Opoeteren (B.).

-  Hendrik Hubert (Hein) Nieling (Sittard �948), schutterij  
St.-Lambertus Broeksittard.

-  Wilhelmus Elisabeth Petrus Matheus (Guido) Raeven 
(Schimmert �964), schutterij St.-Sebastiaan Schimmert.

-  Mathieu Johannes Antoinetta (Math) Roberts (Amstenrade 
�952), schutterij St.-Gertrudis Amstenrade. 

-  Cornelus Theodorus van der Werf (Helenaveen �939), 
schutterij Prins Hendrik Sint-Odiliënberg.

-  J.P.M. Willems (Grubbenvorst �937), schutterij St.-Urbanus 
Grashoek.

Een persoon heeft opname in de Orde geweigerd.

Bevorderd van schutbroeder tot officier
-  Josephus Christiaan (Jef) Baens (Molenbeersel (B.) �950), 

schutterij St.-Hubertus Manestraat (B.).
-  Richard Huynen (Valkenburg aan de Geul �943), schutterij 

Jonge en Oude Nobele Valkenburg.
-  Johannes Mathias Nieskens (Baexem �930), schutterij  

St.-Paulus Roggel.

 de Kanselier / Zegelbewaarder Jac van der Vorst



WEERT – “Er gebeurt ontzet-
tend veel om de cultuur van 
en de kennis over de schut-
terswereld over te dragen 
aan de jeugd. Heel vaak door 
individuele schutterijen, door 
particuliere en plaatselijke ini-
tiatieven. Maar er is nauwelijks 
of geen onderlinge afstemming 
en ook coördinatie door het 
Federatiebestuur ontbreekt. 
Daardoor is de aanpak ver-
snipperd en niet eenduidig. 
Dat stoorde de voorzitter van 
de Stuurgroep Schuttersschool, 
Ria Oomen, enorm. Ze vond 
dat het voortbestaan van de 
Limburgse Schutterswereld 
zeker gesteld moest worden. 
Dat er onderlinge afstemming 
en bevordering van coördina-
tie moest komen. Dat bonden 
en schutterijen van elkaar 
moesten leren.”

Dat zegt een enthousi-
aste Bèr Moonen, coördi-
nator van de Stuurgroep 
Limburgse Schuttersschool. 
Ria Oomen wist hem en 
de rest van de Stuurgroep 
enthousiast te krijgen om 
het KinjerOLS te formalise-
ren. Tjeu Scheepers schreef 
een draaiboek KinjerOLS en 
Bèr Moonen zette zich met 
anderen aan het schrijven van 
een Masterplan Jeugdbeleid. 
Komende jaarvergadering 
ligt er een voorstel van het 
Federatiebestuur op tafel 
om te komen tot de instel-
ling van een Jeugdcommissie 
op Federatieniveau. Deze 
Jeugdcommissie moet 
voorstellen doen voor een 
Jeugdbeleid.

Meer dan schieten
Bèr Moonen: “Schutterscultuur 
is meer dan schieten, mar-
cheren en het traditionele 
potje bier. De cultuur van de 
schutterswereld kenmerkt die 

schutterswereld: het zijn de 
geschreven en ongeschreven 
tradities binnen de schut-
terijen, maar ook de normen 
en waarden die al eeuwenlang 
van generatie op generatie 
worden doorgegeven en in de 
toekomst doorgegeven moeten 
blijven worden. Denk dan aan 
de gezamenlijke beleving en 
onderlinge solidariteit in de 
vorm van de broederschap, het 
handelen vanuit meegekregen 
normen en waarden en het 
dienstbaar zijn aan de samen-
leving. Kortom: Outer, Haerdt 
en Troon. Dat zijn ‘verheven’ 
doelen. Maar er zijn ook tal 
van andere doelen. Denk maar 
aan de persoonlijke ontplooi-
ing binnen de schutterijen en 
het gezamenlijk organiseren 
en beleven van bijeenkomsten 
en feesten. De Stuurgroep 
Schuttersschool vindt dat de 
Federatie een basis moet cre-
eren voor continuïteit in die 
activiteiten. Dat kan door een 
stabiele en gestructureerde 
organisatie neer te zetten 
waardoor je minder afhanke-
lijk wordt van individuele per-
sonen. Hoe belangrijk die ook 
zullen blijven.”

Jeugd binden
Bèr Moonen benadrukt met 
klem dat het niet de bedoeling 
is enige kritiek te uiten. “Noch 
op de huidige gang van zaken, 
noch op de activiteit van indi-
viduele personen, die zich van-
daag de dag inzetten voor de 
Limburgse Schutterscultuur. 
Maar ik merk iedere dag 
dat er schutterijen zijn met 
jeugdactiviteiten waar andere 
schutterijen niets van weten. 
Activiteiten die ook zij kunnen 
gebruiken om jeugd binnen te 
halen en aan zich te binden. 
De Stuurgroep wil enkel en 
alleen al die activiteiten in 
kaart brengen, ze structure-

ren. Zo kunnen doelstellingen 
beter gerealiseerd worden en 
wordt de continuïteit van die 
activiteiten gegarandeerd. En 
dat betekent weer dat schut-
terijen in de toekomst blijven 
bestaan.”
Bèr Moonen begrijpt heel 
goed dat de ideeën breed 
gedragen moeten worden. “De 
Stuurgroep ziet heel duidelijk 
dat het geheel behoorlijk com-
plex is. We vinden dan ook 
dat inbreng van informatie op 
verschillende niveaus nodig is. 
Pas dan kan een doordacht en 
door de huidige organisatie 
gedragen masterplan in wer-
king treden. We zullen moeten 
beginnen met het formuleren 
van een missie. Een missie is 
de roeping die een organisatie 
heeft: dat wat de leden met het 
bestaan ervan willen bereiken.”

Missie
Een missie formuleren is 
een manier om uit te leg-
gen dat een schutterij meer is 
dan massa-evenementen als 
OLS, LDS en KinjerOLS. Bèr 
Moonen: “Nemen we alleen 
deze activiteiten als uitgangs-
punt, dan wordt geen reëel 
beeld gegeven van wat een 
schutterij is. 
Voor een schutterij kan in een 
missie worden aangegeven wat 
het bestaansnut, het bestaans-
recht is van de schutterij. Is 
dat het rondtrekken in mooie 
uniformen en het schieten, 
of is het meer? En wat is de 
missie van de Federatie? Dat 
zou kunnen zijn het in stand 
houden en bevorderen van de 
Limburgse Schutterscultuur en 
de daaraan verbonden sociale 
aspecten. Daarom immers 
is het OLS aangedragen als 
mogelijk immaterieel erfgoed 
bij de Unesco. Bij het opzetten 
van een jeugdbeleid moeten 
we vooral aandacht geven aan 

het educatieve aspect en het 
overdragen van de cultuur. Een 
mogelijk uitgangspunt voor 
de missie van de Federatie zou 
kunnen zijn dat de Federatie 
streeft naar het in stand hou-
den en het bevorderen van de 
Limburgse Schutterscultuur en 
de daaraan verbonden sociale 
aspecten.”

 Peter de Kievit

g  Bèr Moonen: “Bij het opzetten 
van een jeugdbeleid moeten 
vooral het educatieve aspect en 
het overdragen van de cultuur 
aandacht krijgen.”
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Coördinator Schuttersschool:

“Jeugdbeleid Federatie is noodzaak”
 

Wijziging fotowebsite
De website van onze huis-
fotograaf Fred Vliegen 
heeft een aanpassing in de 
benaming gekregen. Om 
zijn vele foto’s te bekijken, 
moet u niet meer www.
skippy-ontour.limboo.com 
bezoeken, maar in de toe-
komst op zoek gaan naar de 
site www.skippy-ontour.nl; 
Fred Vliegen bezoekt tal van 
schuttersevenementen in de 
beide Limburgen en het illu-
stratieve resultaat daarvan is 
op zijn website te bewonde-
ren. Garant voor vele uren 
kijkplezier.
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STOKKEM – De stuurgroep van het Oud Limburgs 
Schuttersfeest St.-Elisabeth Stokkem heeft gisteren 
de terreinen voorgesteld waar het OLS op zondag 3 
juli georganiseerd zal worden. “In tegenstelling met 
het vorige OLS en LDS zal de optocht niet door het 
stadscentrum van het mandenvlechtersstadje trekken, 
maar wel buiten de wallen”, zegt voorzitter Theo Voorter.
 

trommels en buksen voor de 
optocht”.
Nieuw in 20�� is dat het 
federatiebestuur 42 metalen 
schietbomen heeft aangekocht. 
“Voorheen waren er houten 
schietbomen die geplaatst 
werden op het terrein”, aldus 
Voorter. “Vorig jaar tijdens 
het OLS in Grubbenvorst zijn 
bij een storm enkele houten 
schietbomen door de wind 
afgeknakt. Om die reden heeft 
het federatiebestuur besloten 
nieuwe schietbomen en harken 
aan te kopen. Deze schietbo-
men worden in april geleverd”.

Logo
Het logo 20�� is dit jaar een-

voudig gehouden. Dennie 
Scheepers poseerde met 
trommel in een gloednieuw 
schutterspak voor het logo. 
Een grote hark met �80 bölkes 
en het stadslogo van Dilsen-
Stokkem siert de affiche. Op 
� juli mogen de Limburgse 
burgemeesters zich meten in 
een schietwedstrijd op het 
OLS-terrein.

  Mark Dreesen

OLS stelt nieuwe terreinen en logo voor
Optocht niet door historisch centrum van Stokkem

De Stokkemse schutterij orga-
niseerde al eerder één OLS en 
twee keer een LDS. Steeds had 
de organisatie plaats aan het 
Tugelaplein met een optocht 
door het historische centrum 
van Stokkem. “Voor het OLS 
van 3 juli zijn we uitgewe-
ken naar terreinen buiten de 
wallen”, zegt voorzitter Theo 
Voorter. “Onze eerste doelstel-
ling was de terreinen te gebrui-
ken aan het Tugelaplein en de 
weiden naast ons clublokaal. 
Dat kan niet meer omwille van 
veiligheidsredenen. Bij proble-
men kan geen hulpdienst meer 
de stad in. De nieuwe terreinen 
die aangesneden zijn liggen 
tussen de Kapelstraat en de 
Daalderdijk richting Lanklaar. 
Daar is ook ruimte in over-
vloed voor de organisatie. 
Het gaat om een feestterrein 
van 7 hectare in het gebied 
Berensheuvel Stokkem. Naast 
het feestterrein is er �6 hectare 
parkeerruimte”.
Secretaris Dennie Scheepers: 
“De optocht zal dit jaar 
bestaan uit �5� schuttersgilden 
en 8.995 deelnemers. We zijn 
er fier op dat weerom bijna 
9.000 schutters in prachtige 
kostuums drie uur lang door 
Stokkem trekken. De optocht 
start aan de Kapelstraat in 
de richting van de Arnold 
Sauwenlaan. Via de Rode 
Kruisstraat stappen de schut-
ters in een rechte lijn naar het 
feestterrein op Berensheuvel in 
de nabijheid van de woonkern 
Veeweide. De diverse parkeer-

plaatsen rond het OLS-terrein 
krijgen een shuttledienst zodat 
de bezoekers makkelijk op de 
feestweide geraken. Er zijn ook 
parkings in het centrum van 
Stokkem, langs de Rijksweg 
in Lanklaar en rond de 
Secretariswoning – oude bibli-
otheek Lanklaar. We zijn blij 
met het grote terrein dat reeds 
ingezaaid is en straks 35.000 
toeschouwers aankan”.
Naast het OLS is schutterij 
St.-Elisabeth Stokkem in sep-
tember ook de organisator 
van het LDS. Dan zal wel de 
optocht door het centrum van 
Stokkem trekken.
 
Kinder OLS
Burgemeester Lydia Peeters: 
“Op donderdag 23 juni heeft 
er op deze terreinen een 
Kinder OLS plaats. Limburgse 
scholen kunnen deelnemen 
met hun derde graad. De scho-
len maken zelf de uniformen, 

g  Dennie Scheepers (l.) en Theo 
Voorter van de winnende OLS 
schutterij op de gloednieuwe 
terreinen in Stokkem. 
Foto: Mark Dreessen

STOKKEM – Op het persoon-
lijk kampioenschap te Ellikom 
in 20�0 was Vital Weetjens de 
beste uit meer dan 250 schut-
ters uit Belgisch en Nederlands 
Limburg. Hij schoot zich voor 
de derde maal in zijn car-
rière tot kampioen der beide 
Limburgen.
Hierdoor mag de Koninklijke 
schutterij Sint-Elisabeth in 
20�� het persoonlijk kam-
pioenschap van de OLS-
Federatie organiseren. 
Dit zal plaatsvinden op zater-
dag 30 april 20�� en zondag � 
mei 20�� vanaf �0.00u stipt. 

De buksen kunnen ingescho-
ten worden vanaf 9.30u en 
de kaarten kunnen op het 
secretariaat afgehaald worden 
vanaf 9.00u. De schöttewei is 
gelegen aan de Stadsgraaf zn te 
Stokkem.

Let op:
U dient voor de schietwed-
strijd in te schrijven vóór 27 
april 20��.
De jeugd (onder �6 jaar) zal 
schieten met de luchtbuks.
Het reglement vind u terug op 
www.olsfederatie.com

Persoonlijk federatiekampioenschap

g  Burgemeester Lydia Peeters van 
Dilsen-Stokkem leidt de stuur-
groep.           Foto: Fred Vliegen
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WESSEM – Op �� september 
20�0 zijn bij schutterij St.-Joris 
uit Wessem de persoonlijke 
kampioenschappen van de 
Midden Limburgse Schutters 
Bond (MLSB) gehouden. Er 
hadden zich voor deze wed-
strijd 209 schutters geplaatst. 
Hiervan gaven zich �28 
schutters op, verdeeld over 
�4 verenigingen. Om elf uur 
werd gestart met de kaveling 
op punten van �x� cm. Het 
zonnetje liet zich weer eens 
zien. Er werd geschoten onder 
moeilijke omstandigheden, 
met de zon van achter en 
een verraderlijke wind op de 
schietharken. Na 5 ronden van 
6 punten per schutter was het 
deelnemersveld danig uitge-
dund. Er waren toen nog maar 
27 schutters in wedstrijd: �6 
A-schutters, 8 B-, � C-, � D- en 
� F-schutter.
In ronde �8 ging men over 

naar �2 punten per schutter; 
er waren toen nog �3 schut-
ters over. In ronde 29 wordt 
overgegaan naar punten van 
0,7x0,7 mm.; dan zitten nog 8 
schutters in de strijd. Er wordt 
� ronde van 6 punten per 
schutter geschoten, daarna vol-
gen 2 ronden van �2 punten 
per schutter en daarna � ronde 
van 36 punten per schutter. 
De ene na de andere schutter 
mist of slaat een punt over. 
Chris Geurts en Luuk Wolters 

Persoonlijke kampioenschappen M.L.S.B.

Eindklassering per klasse:
Algemeen kampioen Luuk Wolters St.-Joris Wessem 253 pt.
A-klasse Chris Geurts St.-Martinus Asenray 252 pt.
B-klasse Luuk Wolters  St.-Joris Wessem 253 pt.
C-klasse Jeroen Janssen St.-Joris Wessem   5� pt.
D-klasse Ton Dierx St.-Joris Wessem 2�3 pt.
E-klasse mevr. Leny Vaes St.-Joris Wessem 6 pt.
F-klasse mevr. Lieke Peeters St.-Joris Wessem   48 pt.
Jeugd klasse mevr. Melissa Linssen St.-Urbanus Maasniel 9 pt.

Algemeen klassement:
�.  Luuk Wolters St.-Joris Wessem  253 pt.
2.  Chris Geurts St.-Martinus Asenray 252 pt.
3.  Ted Scheeren St.-Joris Wessem 243 pt.
4.  John Creemers St.-Michaël Thorn 229 pt.
5.  Ton Dierx St.-Joris Wessem 2�3 pt.
6.  Thijs Deneer St.-Joris Wessem 2�0 pt.
7.  Henri Scheeren St.-Joris Wessem  20� pt.
8.  Ger Verstegen St.-Michaël Ool �78 pt.
9.  Leon v.d. Hurck St.-Martinus Asenray �37 pt.
�0.  mevr. Bianca Krispijn St.-Martinus Asenray �20 pt.

Alle schutters hartelijk gefe-
liciteerd met de door jullie 
behaalde resultaten. Schutterij 
St.-Joris Wessem bedankt voor 
de goede organisatie en het 
snelle en goed verlopen van de 
schietwedstrijd en veel succes 
met de organisatie in 20��.

  Secretaris M.L.S.B. 
Ron Maessen

g  De winnaars van het persoonlijk kampioenschap MLSB, v.l.n.r.: Ted 
Scheeren (derde), midden Luuk Wolters (winnaar) en rechts Chris 

Geurts (tweede).

blijven als enige twee over. 
Chris Geurts van St.-Martinus 
Asenray-Maalbroek mist een 
punt waardoor Luuk Wolters 
van St.-Joris Wessem alge-
meen kampioen wordt van de 
M.L.S.B. met 253 punten.

Zie voor het volledig overzicht van prijswinnaars de website: www.schutterstijdschrift.com

Secretariaat wijziging 
per � januari 20��:
Schutterij St.-Severinus 
Grathem
Dhr. R. Stoops
Kon. Julianastraat 9
6096 AV  GRATHEM.
Tel. 06 250 60 673
E-mail: secretariaat@ 
stseverinus.nl

Te koop
Bij gebrek aan leden heeft St.-
Trudo Opitter helaas moeten 
besluiten om alle schuttersacti-
viteiten stop te zetten. Als gevolg 
hiervan worden de volgende 
attributen te koop aangeboden:
Hendrix-buks (drie jaar oud), 
sabel, uniformen en trommels 
en enkele andere attributen.
U kunt hierover contact inwin-
nen p.a. Thielens, Lambert; 
Itterplein 7 B ��; 3960 Opitter 
(B.), tel. 089-8662�8. g  Sint-Trudo Opitter in betere tijden.     Foto: Fred Vliegen



BAEXEM – In het najaar 2010 werd voor de tiende maal 
de cursus buksmeester gehouden. De uitreiking van 
de certificaten vond plaats op zaterdag 20 november 
2010. Hieronder volgen de namen van de geslaagde 
buksmeesters. De groepsfoto is gemaakt door René 
Rutten van de koninklijke schutterij Sint-Joris Kaulille.
 
  Thijs Aengevaeren

Geslaagden tiende cursus buksmeester

Geslaagden
J.A. Ackermans Sint-Martinus Born
H. van Beek Sint-Martinus Born
A.A.P. van Bergen Sint-Joris Wessem
J.F.M. van den Boogaert Sint-Sebastianus Laar
S.F.J. van der Burgt Sint-Urbanus Grashoek
R.C.E. Cosemans Stadsschutterij Sint-Rosa Sittard
L.B.J. Decker Sint-Rochus Stevensweert
R.G.J. Deuss Sint-Martinus Born
M. Draaisma Sint-Rochus Stevensweert
V.J.A.G. Driessen Heilig Kruis Grevenbicht
J.J.M. Gorissen Sint-Joseph Stein
B.G.M. von den Hoff Sint-Michaël Doenrade
H.H. Houben Sint-Barbara Tungelroy
M.J.W.M. Janssen Sint-Barbara Tungelroy
R.J.M. Janssen Sint-Jan Baexem

J.M.H. Janssen HH. Petrus & Paulus Susteren
P.J. Kessels HH. Georgius & Sebastianus Beesel
H.P.W. Koelen HH. Petrus & Paulus Susteren
L.H.J. Lipsch Sint-Martinus Holtum
H.J.J. Mestrom Sint-Urbanus Grashoek
E.J.M. Mevissen Sint-Michaël Doenrade
S.M.J. Minnen Sint-Martinus Vaesrade
B.Th.M. Minnen Sint-Martinus Vaesrade
P.P.H. Notté Bussen Schutten Neer
P.M.G. Peeters Sint-Jan Baexem
R.W.J. Peeters HH. Georgius & Sebastianus Beesel
J.M.H. Philips Sint-Martinus Holtum
J.L. Roberts Sint-Michaël Doenrade
M.P. Scheenen Sint-Cornelius Swartbroek
H.A.G.M. Sijben Sint-Sebastianus Laar
W.M. Simons Wilhelmina Hingen
T.J.L. Soeteman Sint-Joseph Stein
L.F.F. Sopacua Bussen Schutten Neer
A.A.Th.M. Steeghs Sint-Urbanus Grashoek
R. Suijkerbuijk Stadsschutterij Sint-Rosa Sittard
M. Vranken  HH. Monulphus & Gondulphus I 

Maasmechelen
L.M. Willms Wilhelmina Hingen
R.W.M. de Wolde Sint-Martinus Holtum
W.G.M. Wolter Sint-Sebastianus Laar
R.H.M. Zeijen Sint-Martinus Vaesrade

Foto: René Rutten
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 door Joost Schers

REUVER – Schutterij St.-Barbara Reuver wil in mei 
dit jaar totaal negen kogelvangers op terrein hebben 
staan, zodat ze klaar is om het door haar georganiseerde 
bondsfeest geheel op kogelvangers te laten verlopen. 
Ook wil de vereniging nieuwe uniformen, die voor 
het eerste bondsfeest in mei 2012 klaar moeten zijn. 
Ambitieuze plannen dus voor een schutterij van totaal 
44 leden, waarvan ongeveer de helft geüniformeerd is. 

Een ambitieus St.-Barbara Reuver

Vier kogelvangers erbij
Anno 20�� heeft bijna iedere 
schutterij binnen de federatie 
wel enkele kogelvangers tot 
zijn beschikking. Een totaal 
van negen kogelvangers is 
echter een grote zeldzaamheid. 
De vraag is nu hoe het moge-
lijk is om deze ambitie om te 
zetten in realiteit? Voorzitter 
Pierre Theunissen verklaart 
dat de vereniging na het OLS 
van �999 in Reuver in staat 
was om het jaar daarna vijf 
kogelvangers te plaatsen. Vijf 
kogelvangers waren voldoende 
om interne verenigingsacti-
viteiten en kleine schietwed-
strijden voor maximaal tien 
schutterijen te laten verlopen. 
Het afgelopen jaar werd 
St.-Barbara geconfronteerd 
met het ‘wegvallen’ van het 
schootsveld door de komst van 
een nieuwe eigenaar van de 
desbetreffende grond, die geen 
kogels op zijn veld wilde aan-
treffen. Als aan de situatie niet 
zou veranderen, zou de schut-
terij niet meer in staat om een 

bondsfeest te organiseren. Na 
overleg met de beschermheer 
is er een bouwvergunning 
voor zes kogelvangers aange-
vraagd, welke inmiddels door 
de gemeente Beesel is verleend. 
De schutterij besloot uiteinde-
lijk om vier van de zes toege-
stane kogelvangers te plaatsen. 
Verreweg het grootste obstakel 
waren natuurlijk de hoge aan-
schafkosten. ‘Om de kosten 
te dekken, waren sponsors 
nodig en St.-Barbara vond de 
sponsors in enkele zeer goede 
bevriende bedrijven. Inmiddels 
is het staalwerk klaar en zul-
len de kogelvangers door het 
vele en het harde werk van de 
leden ruim voor het bonds-
feest op 22 mei klaar zijn voor 
gebruik’, aldus de voorzitter. 
Maar waarom zou een vereni-
ging zoveel moeten investeren 
in vier extra kogelvangers, 
die hoogstens een enkele 
keer per jaar benut worden? 
Vicevoorzitter Jo Janssen ant-
woordt: ‘Als vereniging moet 
je mee blijven draaien. Steeds 

meer schutterijen hebben pro-
blemen om hun bondsfeest te 
organiseren en sommige zijn 
er zelfs al jaren niet meer toe 
in staat. Met deze situatie wil-
len wij niet geconfronteerd 
worden.’ 

2012: nieuwe uniformen
St.-Barbara Reuver heeft sinds 
2002 nieuwe uniformen. Er 
werd destijds gekozen voor 
Tiroolse kledij. Schutters in 
lederhosen waren een nieuwig-
heid binnen de Nederlandse 
schutterswereld en de Reuverse 
schutterij viel op zijn zachtst 
gezegd ‘uit de toon’ qua uni-
formkeuze. De argumentatie 
voor deze keuze staat op haar 
website: “De schutterij presen-
teerde zich in nieuwe originele 
‘Tiroler Untertaler Tracht’ 
uniformen. Dit is niet zo gek 
als men bedenkt dat volgens 
Heemkunde afdeling Reuver 
de Oostenrijkers in �795 in 
Swalmen ‘bij ons voor de 
deur stonden’.” Over de inter-
pretatie door de vereniging 
van deze geschiedenis valt te 
twisten. Het bestuur van de 
schutterij geeft nu toe dat die 
uniformkeuze een fout was en 
vanaf september dit jaar zal 

de schutterij zich gaan oriën-
teren op nieuwe uniformen. 
Wijzend naar de groepsfoto 
van de vereniging na de winst 
op het OLS van �998 zegt dhr. 
Janssen: ‘Waarschijnlijk zullen 
de uniformen lijken op wat we 
eerst hadden’: militaire unifor-
men dus.

Festiviteiten
De schutterij wil de ingebruik-
name van de extra kogelvan-
gers niet zomaar aan zich 
voorbij laten gaan en daarom 
heeft St.-Barbara de nodige 
feestelijkheden georganiseerd. 
Donderdag �9 mei zal er een 
kienavond zijn in de Schakel in 
Reuver, vrijdag 20 mei wordt 
een schietwedstrijd georga-
niseerd voor de sponsors en 
andere genodigden, zaterdag 
2� mei is er een schietwed-
strijd voor schutterijen, waar 
vele al een uitnodiging voor 
hebben gekregen en zondag 22 
mei organiseert de vereniging 
het eerste bondsfeest van de 
bond Juliana, dat zoals gezegd 
geheel op (eigen) kogelvangers 
zal verlopen. Al met al gaat St.-
Barbara Reuver de nabije toe-
komst met een positief gevoel 
tegemoet.

g  De Reuverse schutterij vormt een opvallende noot op de schutters-
feesten.

Reuver is rijk aan kogelvangers.
Uitbreiding van de kogelvangers.
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 door Jos Gerits

MAASMECHELEN – In de vorige uitgave stond een  
artikel van de hand van Jos Thomassen uit Maas-
mechelen met de veelzeggende titel “LDS Maasmechelen 
een succes. Maar is het LDS nog rendabel?” Hij wilde 
daarmee, zoals hij het zelf opmerkte, “de kat de bel 
aanbinden”. Dat is gelukt, want met name aan de 
Belgische kant van de Maas is er nogal wat commotie 
over ontstaan. Van diverse kanten ontvingen we reactie 
per mail waaruit nogal wat emoties spreekt. Mede 
door die emoties worden zaken door elkaar gehusseld. 
Namens de reactie wil ik onderstaand een poging 
ondernemen om de feiten van die emoties te scheiden.

Commotie over emotie

Is het LDS nog rendabel?, deel 2

Om te beginnen gaan we 
nogmaals terug naar wat 
Jos Thomassen in essen-
tie schreef: Het Limburgs 
Dames Schuttersfeest (LDS) 
in Maasmechelen was een 
voltreffer. Over het financiële 
resultaat was de stuurgroep 
beduusd, waarmee hij wilde 
aangeven dat het feitelijk 
tegenviel. Daaraan koppelde 
Jos de vraag of het LDS nog 
rendabel is. Temeer omdat er 
veel werk in gaat zitten, slechts 
ongeveer één op de vijf schut-
terijen die zijn aangesloten bij 
de OLS hieraan nog deelne-
men en de organisatiekosten, 
inclusief tent, prijzengeld 
enzovoort, in de papieren 
lopen. In totaal bedragen die 
volgens Jos ongeveer �5.000 
euro, waarvan volgens hem 
dik eenvijfde op de rekening 
van de Stichting LDS moet 
worden gestort. Kortom, wan-
neer de weersomstandigheden 

tegenzitten en/of op de tweede 
dag slechts weinig schutterijen 
terugkeren, “dan ben je er 
(financieel) geweest. Moet dit 
nou de bedoeling of het gevaar 
voor een organisator zijn? Wij 
denken van niet.” Vervolgens 
zoomt hij in op het feit dat er 
voor de Stichting nogal wat 
voorzieningen ter beschikking 
moeten worden gesteld en de 
juryleden betaald en bediend 
dienen te worden. Kortom, zo 
vroeg Jos zich af, hoe moet het 
verder om te voorkomen dat 
iemand (die een volgend LDS 
organiseert JG) in het rood 
eindigt?

De reacties
Alle reacties die we hebben 
ontvangen, staan inmiddels 
integraal op onze website 
www.schutterstijdschrift.com. 
Ik geef deze hier kort weer, 
ten dele als citaat tussen 
aanhalingstekens, voor het 

overige als een samenvatting 
in eigen woorden. De eerste 
reactie ontvingen we van Frans 
Aelmans namens de stichting 
LDS. Om te beginnen gaf hij 
aan dat de stichting het bijzon-
der jammer vindt dat de stuur-
groep naar aanleiding van het 
artikel de geplande evalua-
tievergadering afzegde: “De 
toon is gezet… een objectieve 
analyse door beide partijen zal 
nooit meer kunnen plaatsvin-
den”. Vervolgens meldt hij hoe 
emotioneel de juryleden op 
het artikel hebben gereageerd. 
Daarna fileert hij met precisie 
de argumenten die Jos aan-
draagt. Een groot deel klopt 
volgens hem inhoudelijk in het 
geheel niet. Zijn grootste ver-
wijt aan Thomassen is echter, 
dat deze vooraf geen weder-
hoor heeft toegepast alvorens 
het artikel ter publicatie aan te 
bieden.  

Aansluitend ontvingen we 
mail van Peter Ressen, voorzit-
ter van de bond van schutte-
rijen Maas en Kempen die over 
de zaak heeft vergaderd. Hij 
begrijpt de frustratie over het 
slechte financiële resultaat van 
Jos Thomassen, maar vindt dat 
dit geen aanleiding mag zijn 
om vervolgens op de Stichting 
LDS en de juryleden te gaan 
‘schieten’. Hij wil voor hen een 
lans breken. Als een bezonnen 
bestuurder stelt hij voor dat 
eerst maar eens een gedegen 
evaluatie door alle betrokke-
nen moet worden gemaakt om 
vervolgens te bespreken hoe 
kan worden voorkomen dat 
een volgende organisator met 
de gevreesde financiële kater 
wordt opgezadeld. Hij hoopt 
daarbij dat iedereen op een 
positieve manier meedenkt en 
meewerkt om te voorkomen 
dat we in “Belgische” toestan-
den eindigen.
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Even later ontvingen we mail 
van Hein Willems, voorzitter 
en buksemeester van schutterij 
St.-Hubertus Nattenhoven. 
In een persoonlijke reactie 
wees hij er om te begin-
nen op dat de organisatie in 
Maasmechelen vooral de hand 
in eigen boezem moet steken. 
Parkeerplaatsen waren slecht 
aangeven en dus niet te vin-
den. De catering had men uit 
handen gegeven, was waarbij 
die cateraar ook nog zelf de 
prijzen mocht bepalen. Veel te 
snel waren teveel zaken vervol-
gens uitverkocht. En ook qua 
prijs van de consumptiebon-
nen had Maasmechelen zich 
niet aan de richtlijnen van de 
Stichting gehouden. Voor dit 
alles treft die stichting géén 
blaam omdat zij géén zeg-
genschap heeft over de orga-
nisatie. Al met al vindt Hein 
dan ook dat de organisatoren 
van het LDS 20�0 de schut-
terswaarden en –normen met 
voeten hebben getreden. “Jos 
Thomassen moet zich scha-
men dat hij goed bedoelende 
vrijwilligers op die manier 
in diskrediet brengt.” Tot slot 
vindt Hein Willems dat wij 
als redactie van het Limburgs 
Schutterstijdschrift een steek 
hebben laten vallen door geen 
wederhoor bij de Stichting te 
halen. Bovendien hadden we 
de vraag of het LDS nog ren-
dabel is aan de organisatoren 
van de afgelopen LDS’en kun-
nen stellen. Daaraan wellicht 
gekoppeld de vraag waarom 
Stokkem het LDS in 20�� voor 
de derde keer in vijf jaar op 
zich neemt. In elk geval weet 
Hein heel zeker dat de dames 
van zijn eigen vereniging nog 
steeds laaiend enthousiast zijn 
over het LDS en dat ze dit feest 

heel graag zelf eens zouden 
willen organiseren.

Ondertussen zegden Belgische 
juryleden hun abonne-
ment van het Limburgs 
Schutterstijdschrift op en 
distantieerde het bestuur van 
Monulfus en Gondulfus I 
Maasmechelen zich van het 
artikel van Jos. 

Daarna kwam een mail van 
Jan Dirckx, voorzitter van 
St.-Sebastianus Grote-Brogel, 
die om te beginnen stelt dat 
een LDS in elk geval 50% 
meer schutterijen trekt dan 
een doorsnee bondsfeest 
aan Belgische zijde. “En die 
bondsfeesten worden toch 
ook niet in twijfel getrokken”. 
Los van allerlei zaken die in 
de organisatie niet goed zijn 
gegaan, stelt hij daarna dat 
hun bondsfeest in 2000 geheel 
verregend is. Als PR-man zou 
Jos Thomassen moeten weten 
dat er andere mogelijkheden 
bestaan om het een aantrekke-
lijk feest te maken. Als Grote-
Brogel zijn ze in elk geval niet 
bang om nogmaals een groot 
feest te organiseren.

Naar aanleiding van de stelling 
van Wim Hoenen op onze site, 
reageerde Bert Schoffeleers 
(Schimmert?) met de opmer-
king dat het Limburgse 
Schutterswezen weliswaar 
trots moet zijn op zijn tradi-
ties, maar daardoor niet moet 
vergeten met zijn tijd mee te 
gaan. Het LDS stamt uit een 
tijd dat de vrouwen op het 
OLS nog niet onder de schiet-
boom mochten plaatsnemen. 
Nu dat sinds jaren wel het 
geval is, mag de vraag inder-
daad gesteld worden of het 

LDS nog bestaansrecht heeft.

Tot slot deed onze eigen ‘hof-
fotograaf ’ Fred Vliegen een 
duit in het zakje. Hij legt de 
feesten niet alleen op de gevoe-
lige plaat vast, maar registreert 
daarbij ook hoe de sfeer is. Hij 
ervaart het LDS als een zeer 
spontaan en gezellig feest, dat 
mag gezien worden als een 
mooie afsluiting van het schut-
tersseizoen. Vele vrijwilligers 
zetten daar hun beste beentje 
voor. Het LDS is dan ook zeker 
niet overbodig nu de dames 
mogen meeschieten op het 
OLS. Voorts zijn de vergoedin-
gen voor de juryleden alleszins 
redelijk, dus waar maken we 
ons druk om. Hij wil dan ook 
allen een hart onder de riem 
steken: ga zo door.

Wat wij ervan vinden 
Als redactie zijn we enigszins 
verrast door deze, bij tijd en 
wijlen zeer emotionele reac-
ties waarvan hier slechts een 
beperkte selectie is weerge-
geven. Zij tonen echter aan 
dat het velen nog steeds iets 
uitmaakt. Het LDS ‘leeft’ dus, 
en dat is prima. Dat staat 
echter los van de intentie 
van Jos Thomassen. Hij heeft 
naar onze mening zeker niet 
willen zeggen dat het LDS 
in Maasmechelen mislukt is, 
in tegendeel. Ook al zijn er 
blijkbaar organisatorische mis-
sers begaan en hielden ze er 
onder de streep relatief weinig 
aan over. Maar dat komt wel 
vaker voor! Dat hij inzoomt 
op kosten voor de Stichting 
en de jury, leidt helaas af van 
de centrale vraag die hij stelt. 
Of die verwijten overigens 
terecht zijn, vormt een apart 
hoofdstuk, waaraan we heel 

lange artikelen zouden kunnen 
wijden. Wij ontvangen in elk 
geval heel vaak signalen dat 
organisatoren zich groen en 
grijs hebben geërgerd aan alle 
aanvullende eisen ‘van hoger 
hand’ die niet alleen de kos-
ten opdrijven maar ook extra 
mankracht vergen. Anderzijds 
weten we ook dat organisato-
ren het nogal eens mooier, en 
dus duurder maken dan nood-
zakelijk en gewenst is. 

Maar we staan als redactie 
achter het feit dat hij een 
zakelijke waarschuwing heeft 
willen afgeven. “Het LDS gaat 
gepaard met financiële risico’s! 
Willen we die blijven dragen?” 
Ook hier weer: dit geldt voor 
elk schutterfeest. Elke orga-
nisator van het OLS, ZLF of 
zelfs bondsfeest loopt risico’s, 
al was het maar omdat we het 
weer niet in de hand hebben. 
Onder 20 ºC is het feitelijk te 
koud, boven de 25 graden te 
warm. En dan kan de zaak ook 
nog verregenen. Tevens blijkt 
nogal eens menig duur orkest 
niet de verwachte aantrek-
kingskracht te hebben. Maar 
deze risico’s kunnen via een 
gedegen organisatie, goede PR 
en bovenal het inzamelen van 
voldoende sponsorgelden wor-
den afgedekt. De gulden regel 
luidt immers, dat wanneer 
bij het eerste getapte pilsje op 
het feest de kassa begint te 
rinkelen, men veilig gaat. De 
echte vraag luidt in welke mate 
dat nog lukt? Daar koppelt 
Jos de vraag aan of het LDS 
nog de aantrekkingskracht 
van weleer heeft. Daar hebben 
wij als redactie dan weer géén 
mening over. In feite geldt hier 
het marktprincipe: wanneer er 
onvoldoende vraag/behoefte 
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is, houdt het vanzelf op. We 
gaan dan ook volledig mee in 
de oproep van Peter Ressen 
om vooral als overkoepelende 
organisaties een stevige vinger 
aan de pols te houden, steeds 
zakelijk, open en eerlijk te eva-
lueren, trends tijdig te ontdek-
ken, daar liefst een visie over te 
vormen en er vervolgens doel-
treffend op in te spelen. Waar 
hebben we die overkoepelende 

stichtingen anders voor?! 

Voor het overige vinden we het 
als redactie onze taak om wel-
gemeende en opbouwende kri-
tiek te publiceren om daarmee 
het Limburgse Schutterswezen 
in al zijn facetten vooruit te 
helpen in de vaart der vol-
keren. Dat is (bijna) nooit 
persoonlijk bedoeld, ook nu 
niet. Jos Thomassen heeft niet 

tegen het LDS geageerd, en al 
helemaal niet tegen Monulfus 
en Gondulfus Maasmechelen, 
noch tegen individuele juryle-
den. Hij heeft voor aandacht 
gepleit om de risico’s die met 
het organiseren van het LDS 
(en feitelijk ook andere fees-
ten) gepaard gaan in de hand 
te houden. En dat mag van ons 
in het tijdschrift. 

Als altijd zijn uw reacties per 
mail - of beter nog via onze 
site www.schutterstijdschrift.
com want dan kunnen ande-
ren er direct op reageren - van 
harte welkom.

Foto’s LDS 2010: Fred Vliegen

LBT 50 jaar 1961-2011

Jubileummanifestatie te Baexem
BAEXEM - Algemene informatie 
betreffende de LBT en het 
programma 7 en 8 mei 2011, 
bij gelegenheid van het 50 
jaar jubileum. Plaats van 
handeling gemeente Leudal in 
de kern Baexem. De Limburgse 

Bond van Tamboerkorpsen (LBT) behoort 
met ruim tweehonderd aangesloten 
lidkorpsen tot de grootste maatschappelijke 
identiteitsorganisatie van geheel Limburg.

Koepel
De LBT fungeert als aan-
spreekpunt voor alle lidkorp-
sen voor de provinciale over-
heid. De LBT manifesteert zich 
als grote overkoepelende orga-
nisatie nadrukkelijk met haar 
achterban en speelt zodoende 
ten opzichte van de provin-
ciale overheid, de ondersteu-
nende organisaties en de totale 
muziekwereld een hoofdrol. 

Mis en receptie
Op zaterdag 7 mei 20�� zal om 
�6.30 uur de ontvangst voor 
genodigden zijn om deel te 
nemen aan een Heilige Mis in 
de kerk te Baexem. ’s Avonds 
vanaf �9.00 uur zal er een 

receptie plaatsvin-
den waar geno-
digden van alle 
verenigingen de 
mogelijkheid zul-
len krijgen in een 
gezellig samenzijn 
de onderlinge 
banden aan te 
halen.

Jubileummanifestatie
Op zondag 8 mei 20�� zal er 
in Baexem een groots opgezet-
te jubileummanifestatie plaats-
vinden die in de ochtend start 
met diverse podiumoptredens. 
Rond het middaguur is er een 
grote muziekoptocht waaraan 
circa honderd verenigingen 

deelnemen. Na deze optocht 
geven diverse muziekvereni-
gingen nog een apart show-
optreden. Deze shows zullen 
plaatsvinden op een speciaal 
daarvoor verhard exercitieter-
rein, gelegen aan de optocht-
route. Na deze shows wordt 
het programma voortgezet 

met diverse podiumoptreden.

Jubileumcomité:
Secretaris: dhr. F.H.G. 
Voermans,
Op den Toum 2�,  
608� PP Haelen.
E.mail: coordinatorlbt@home.nl

g Screenshot website LBT.



SANSEPOLCRO (ITALIË) – Het Weerter Stadsgilde 
Sinte Catharina 1480 onderhoudt nauwe banden 
met overige schuttersgilden door heel Europa. Bij 
gelegenheid van het 530-jarig bestaan werd er in 2010 
een groot schuttersfeest gegeven, waarbij onder meer 
de ‘Società Balestrieri’ (het kruisboogschuttersgilde) 
uit het Italiaanse Sansepolcro acte de présence gaf. Het 
aanhouden van internationale banden vraagt op die 
wijze om een tegenbezoek. Weert heeft dit voor 2011 op 
de planning staan. Maar verleden jaar al werd eredeken 
Bert Adriaens van Weert uitgenodigd in september 
in de Toscaanse stad aanwezig te zijn bij de jaarlijkse 
schietkamp. Hij heeft de sfeer kunnen proeven van de 
Italiaanse traditionele wijze van kruisboogschieten 
(zittend en ondersteund), die met enorme precisie 
geschiedt en een wedstrijd tussen twee steden behelst. 
Hij verhaalt hieronder van zijn belevenissen, die ons 
in staat stellen mee te genieten van het onvermoede 
schutterswezen in verre buitenlandse oorden.

 Luc Wolters

Sansepolcro, een 
onvergetelijke Palio
‘Ieere Daeke’ Bert Adriaens 
ging op naar Italië. Op uit-
nodiging van onze Italiaanse 
vrienden is hij in het week-
einde van �0 september vanaf 
Charleroi naar Pisa in Italië 
gevlogen en zo per huurauto 
naar Sansepolcro getogen. Hij 
heeft daar de honneurs waar-
genomen van de stad Weert 
en Sinte Catharina �480. In 
eerste instantie zou cultuur-
wethouder Harrie Coolen ook 
zijn meegegaan maar die kon 
moeilijk verstek laten gaan bij 
de Open Monumentendag in 
datzelfde weekeinde. Hij heeft 
toegezegd om komend jaar in 
het weekeinde van �� septem-

ber, als het voltallige Stadsgilde 
op bezoek gaat, ons te verge-
zellen.

Het plaatselijke gilde bracht 
Bert onder in hun eigen schut-
tersgebouw (de zogenaamde 
Gaffel), namelijk een 4 sterren 
hotel met de naam ‘Balastrieri’, 
dat – zeer toepasselijk – bete-
kent: ‘De Kruisboog’. De ont-
vangsten en begeleiding van 
Italiaanse zijde waren meer 
dan voortreffelijk. Steeds een 
gids, eten en drinken, een 
plaats op de eretribune en alle 
welgemeende eerlijke vriend-
schap en gastvrijheid die je 
maar kunt bedenken. Een 
geweldige ervaring. Op �3 sep-
tember terug naar Weert met 

Kruisboogschieten in Sansepolcro
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een hele lading ervaringen, 
verhalen en ideeën.

�2 september 20�0, groot 
feest in een van de  prachtige 
Middeleeuwse steden in de 
Toscane, Sansepolcro. Aan 
deze dag is al een week van 
activiteiten vooraf gegaan. Alle 
verenigingen en showgroepen 
uit de omgeving presenteren 
zich aan het grote publiek. 
Harmonieën, koren, vendel-
groepen, straatartiesten, etc. 
Op zaterdagavond wordt een 
Hoogmis opgedragen in de 
plaatselijke kathedraal met alle 
pracht en praal zoals die in 
Weert ook bekend is van ons 
Ketriensfeest eind november. 
Veel tromgeroffel en trompet-
geschal in een overvolle kerk. 
Aansluitend vindt een grote 
vendeliersshow plaats op het 
centrale plein van de stad. 
Vanaf volle tribunes kijken 
duizenden bezoekers en inwo-
ners toe naar de prestaties, 
geweldige shows en optredens 

van topgroepen in prachtige 
en kleurrijke kostuums.

De stad is vol, vol tot in de 
vroege uren. Duizenden 
en duizenden mensen en 
bezoekers, van jong tot oud, 
trekken door de straten en 
vullen de terrassen, eetzaken 
en cafés. Gezelligheid ten top 
en geen enkel sociaal pro-
bleem. Geen Buitengewone 
Opsporingsambtenaren of 
andere ordebewaarders, dat 
regelt zichzelf. Veel wijn en 
lekker eten. Toch is het bij 
de stappers bekend dat zij ’s 
morgens al om een uur of zes 
worden gewekt door het plaat-
selijke Stadsgilde dat in vol 
ornaat, compleet, naar de vier 
hoeken van de oude stad gaat 
om daar met veel lawaai van 
instrumenten de protocollen 
van de dag te proclameren. 

Dat duurt tot een uur of een. 
Dan verzamelt zich de menigte 
op het centrale plein waar de 

grote ‘Palio’ gaat beginnen. Dat 
is een wedstrijd tussen de twee 
steden Sansepolcro en Gubbio. 
Een jaarlijks festijn dat uitein-
delijk eindigt in een schietwed-
strijd met grote kruisbogen die 
geladen worden met pijlen van 
een halve meter. Deze worden 
afgeschoten over een afstand 
van 38 meter met een snel-
heid van 200 km/uur. Alle 95 
schutters hebben hun eigen 
prachtig bewerkte boog en pijl. 
Uiteindelijk wordt door een 
jury bepaald wie het dichtst 
bij de roos is gekomen. Dat 
is de winnaar voor de dag; de 
‘Palio’, een prachtig kunstschil-
derwerk op doek, gaat vervol-
gens naar de stad waarvan de 
vereniging heeft gewonnen. 
Zowel de eerste, tweede als 
derde prijs waren dit jaar voor 
onze vrienden uit Sansepolcro. 
Dat beloofde groot feest, en 
dat gebeurde ook. Vanaf 2�.00 
uur werd een feestmaaltijd 
ingericht in een grote zaal 
waarbij alle deelnemers aan-

wezig waren. Alles bij elkaar 
zeker zeshonderd man. Bij de 
afsluiting van de avond werd 
eredeken Adriaens door de 
plaatselijke vereniging vereerd 
met de Speld van Verdienste.

Maar een andere meerwaarde 
werd ook beklonken: de kruis-
boogschutterij van Gubbio 
stelt het zeer op prijs als het 
gilde van Weert vriendschaps-
banden met die stad zou wil-
len aangaan. Dat is nu al num-
mer drie in Italië. Mooi toch, 
nu hebben we zelfs de keuze 
van wie we wanneer zullen 
gaan bezoeken.

  Bert Adriaens

Met foto’s o.a. van de deelname 
van Sansepolcro aan de gildefees-
ten in Weert – door Fred Vliegen 
– en in Visé – door Luc Wolters.
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AMSTENRADE – Voor de meeste schutters was de 
aankondiging van het huwelijk van gravin Leila met 
jonkheer Henri van Lidt de Jeude een verrassing. Ze 
zou het zeer op prijs stellen als we present zouden zijn 
op haar huwelijksdag en uiteraard werd dat meteen 
toegezegd. Bij de laatste bespreking liet ze weten, dat we 
beslist niet te vroeg bij het kasteel mochten zijn vanwege 
de winterse omstandigheden. Ze wilde de schutters niet 
te lang bloot stellen aan de kou.

We zijn hierop maar niet inge-
gaan en als vanzelfsprekend 
was schutterij St.-Gertrudis 
ruim op tijd aanwezig op 
de cour van het kasteel. Met 

muziek hebben we het paar 
en de gasten naar de kerk 
gebracht; de hele stoet liep 
te voet achter de schutterij. 
Er waren veel gasten uit alle 

Sluit je ogen en geniet, was 
mijn gedachte toen ik bij 
het huwelijk van Leïla de 
Marchant et d’Ansembourg, 
gravin van Amstenrade, mocht 
zijn.
Wat een eer voor een een-
voudige schutter van Sint-
Gertrudis.
En een eer was het. Bij de 
gedachte aan deze dag krijg ik 
opnieuw kippenvel. ‘J’ai aussi 
la chair de poule’, zou Leïla, in 
haar aangename Waals, zeggen.
Pas toen we met de schutterij 
voor het kasteel stonden, om 
onze gravin op te halen, open-
de ik mijn ogen. Het bleek 

Column
Liefde in een grafelijk sprookje
Décomte de l’amour dans un conte de fées

geen droom.
De schutterij stond op de 
grote cour te wachten op haar 
sprookjesprinses. Vers gevallen 
sneeuw creëerde een betove-
rende sfeer. 
In een maagdelijk witte trouw-
jurk sloot ze zich aan, aan de 
arm van haar begeleider. Hij, 
compleet met hoge zijde hoed, 
billentikker en zwarte hand-
schoenen, in de witte sneeuw.
Ze liep door de erehaag van 
schutters. 
De drumband speelde 
Highland Cathedral. Een heer-
lijke combinatie van Schotse 
doedelzakken, zacht koper en 

Orthodox driestemmig lied 
begeleidde Leïla tot aan het 
Maria-altaar. Daar knielde ze, 
overgeleverd aan zichzelf in 
een beangstigend-stille, over-
volle kerk. 
Opnieuw sloeg de ontroering 
toe. Ditmaal vergezeld met 
genegenheid en respect. 
De ontlading kwam buiten. 
Onze aimabele présidente 
en heimelijke liefde van veel 
Amstenraadse schutters, had 
een man. Menigeen pinkte 
het traantje weg overstemd 
door een geweldig hoera en 
het krachtige New Way van de 
drumband. 

Wat een sprookje.
Qu’est-ce qu’un conte de fées.

 Leon Franssen

scherpe trommels, omfloerst 
met spannende akoestiek 
van de Amstenraadse Kerk. 
Romantische warmte overviel 
de aristocratische gasten. De 
ogen van Leïla blonken, zeker 
toen ze zich in de armen sloot 
van haar Henri, die gedul-
dig verlangend bij het altaar 
wachtte. Zij waren niet de 
enige met betraande ogen. 
Heel even sloeg ze haar ogen 
op en knikte bijna onopval-
lend naar haar schutters. Zij 
zagen het en het deed hen 
goed, heel goed.
Een zevenherenmis met 
zoveel echte adel had ik nog 
nooit meegemaakt. Alles in 
zeven talen. Frans, Roemeens, 
Limburgs en Spaans. 
Kamerschoten openden de 
Latijnse Consecratie.
Een prachtig Russisch 

Grafelijk huwelijk in 
Schutterij St.-Gertrudis begeleidt het paar naar de kerk
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Een erehaag in winterse sferen voor het grafelijk paar.

Gravin Leila  
de Marchant et d’Ansembourg 

uit Amstenrade huwt met  
jhr. Henri van Lidt de Jeude.   

Foto’s: André Meijers
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delen van de wereld, die niet 
gerekend hadden op de barre 
weersomstandigheden van 
december. Men was in het 
algemeen erg luchtig gekleed, 
sommigen zelfs zomers.
Op verzoek heeft de drum-
band bij de entree van het 
paar in de kerk “Highland 
Cathedral” gespeeld, waarbij 
het korps ondersteund werd 
door de dames Sturz uit 
Schinveld met hun bagpipe. 
Na een lange huwelijksmis met 
zeven (!) heren, toespraken en 
preken in diverse talen heb-

ben we het gezelschap weer 
met muziek naar het kasteel 
begeleid, waar we werden 
ontvangen met glühwein. Het 
paar maakte zich op voor een 
receptie in de grote zaal en wij 
speelden nog een paar num-
mers voor de lange rij dorps-
genoten, die wilden feliciteren.
Bestuur en leden van de schut-
terij wenst haar president en 
haar echtgenoot een lang en 
gelukkig leven.

 André Meijers Warme klanken op een koude dag.

Prins Bernhard 
Cultuurfonds: 
uniformen en zilver
MAASTRICHT – Er doet zich 
een wijziging op de richtlij-
nen die het Prins Bernhard 
Cultuurfonds Limburg (PBCF) 
hanteert voor de ondersteu-
ning die verleend wordt voor 
de aanschaf van uniformen. 
Zo kan ten behoeve van uni-
formen ten hoogste twintig 
procent van de middels nota’s 
overgelegde kosten worden 
toegekend, met een maximum 

van € 2.800,-.
Onder het kledingbudget van 
het PBCF vallen: �. de aan-
schaf van nieuwe uniformen; 
2. het herstel van uniformen; 
3. de restauratie van een vaan-
del. Opvallend genoeg is de 
aanschaf van een nieuw vaan-
del niet subsidiabel, tenzij het 
een zogenaamde ruiterstan-
daard betreft.
Een positieve wijziging is dat 
in het vervolg ook de aanschaf 
van schutterszilver door schut-
terijen onder het kleding-

budget valt (de procentuele 
vergoeding en het maximum-
bedrag blijven gelijk).
Het PBCF is er voor de tra-
ditionele subsidies (instru-
menten en uniformen aan 
harmonieën, fanfares en schut-
terijen) en voor vernieuwende 
kunstvormen. Om de balans 
te houden tussen uitgaven 
aan beide doelgroepen, wordt 

geëvalueerd hoezeer de sub-
sidieaanvragen voor schut-
terszilver deze beïnvloeden. 
Overigens hanteert het PBCF 
het genoemde maximumbe-
drag voor drie jaren. Voor de 
brief van het Cultuurfonds, 
zie: www.olsfederatie.com

  Luc Wolters

Subsidieregeling voor 
evenementen verlengd
MAASTRICHT – Statenlid Jeu 
Titulaer (CDA) heeft opnieuw 
het initiatief genomen in 
Provinciale Staten (PS) van 
Limburg om verenigingen en 
vrijwilligers te ondersteunen 
bij het organiseren van grotere 
activiteiten zoals jubileum-
concerten of jeugdtoernooien. 
Daardoor is nu de tijdelijke 
subsidieregeling voor evene-
menten opnieuw van kracht. 
Verenigingen kunnen tot € 
5.000,- subsidie aanvragen bij 
de Provincie.
In 20�0 maakten PS al 500.000 
euro hiervoor vrij. Als gevolg 
van de economische crisis 
konden verenigingen moeilij-
ker de middelen bij elkaar te 
krijgen om grotere evenemen-
ten te kunnen organiseren. 
Deze zijn echter van belang 

voor de saamhorigheid en de 
onderlinge band in de lokale 
gemeenschappen. De subsidie-
regeling, die een groot succes 
was, moest medio 20�0 wor-
den opgeheven omdat de pot 
leeg was.
Het voorstel van het CDA 
om de regeling te verlengen 
kreeg bijval. Daarom zit er 
nu 250.000 euro in de pot, 
waarvan niet alleen nieuwe 
evenementen kunnen profite-
ren, maar ook de verenigingen 
die in 20�0 nul op het rekest 
kregen of te laat waren. 
De regeling is van kracht voor 
algemene evenementen (sport 
of een cultuur), bijvoorbeeld 
een schuttersevenement zoals 
een bondsschuttersfeest. Maar 
ook voor harmonieën, fanfa-
res of koren die een muzikaal 
gebied van zich doen spreken.
Zie: www.olsfederatie.com
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Vijftig jaar schuttersbond Berg en Dal
 door Joost Schers

2010 Was het gouden jubileumjaar voor de schutters-
bond Berg en Dal. Een goed moment dus om terug 
te kijken naar de afgelopen vijftig jaar, waarbij de 
bond Berg en Dal in vergelijking met andere bonden 
misschien een meer turbulente geschiedenis heeft 
gehad. 

De hierna volgende bondsgeschiedenis is gebaseerd op een veel 
uitvoeriger script dat ons door bondssecretaris Twan Cratsborn 
ter hand werd gesteld. Wilt u het gehele verhaal lezen, kijk dan 
op: www.schutterstijdschrift.com

Het initiatief
In �958 al ontstond er in St.-
Geertruid een initiatief om 
te komen tot een ‘onderlinge 
federatie buiten bondsver-
band’. De uitgenodigde schut-
terijen van Schimmert, Oost-
Maarland, Mheer, Noorbeek 
voelden zich wellicht niet 
thuis binnen de RKZLSB of 
de bond St.-Gerardus. Reden 
hiervoor was mogelijk dat de 
verplichte deelname aan drie 
of vier bondsfeesten op een 
jaar te veel was voor deze ver-
enigingen. Twee jaar later, in 
�960, kwamen de schutterijen 
van Oost-Maarland, Mheer, 
Noorbeek en St.-Geertruid tot 
het besluit om zich te vereni-
gen in de nieuwe schutters-
bond Berg en Dal. De beden-
ker van de naam ‘Berg en Dal’ 

is tot op heden onbekend. Het 
eerste bondsbestuur bestond 
uit de heren Lardinois (voor-
zitter) van Noorbeek, Beckers 
(secretaris) van St.-Geertruid, 
Curfs van St.-Geertruid, 
Rousch van Oost-Maarland 
en Senden van Mheer. Er werd 
slechts één bondsfeest per jaar 
gehouden.

Jaren zestig: 
wisselende leden
De beginjaren van deze jonge 
schuttersbond kenmerkten 
zich door een instabiel leden-
bestand als gevolg van de soms 
kortstondige lidmaatschap-
pen van enkele schutterijen. 
Zo beleefde St.-Sebastianus 
Margraten in �96� (die een 
jaar eerder al te kennen gaf 
om toe te willen treden) zijn 

vuurdoop binnen de bond, 
maar het lidmaatschap van 
Margraten bleek van korte 
duur, na het vertrek in �964. 
Reden hiervoor was het in 
Margratense ogen te kleine 
aantal aangesloten vereni-
gingen. Ook Oost-Maarland 
had zijn bedenkingen over 
het bondslidmaatschap te 
kennen gegeven en stapte 
in �963 uit de bond om bij 
het vijfde bondsfeest (�965 
dus) toch weer aanwezig te 
zijn. Met slechts een handvol 
schutterijen als lid ging het 
bondsbestuur naarstig op zoek 
naar nieuwe schutterijen en 
vond die in datzelfde jaar in 
de verenigingen van St.-Joseph 
Waubach en het Belgische St.-
Martinus St.-Martensvoeren. 
Een jaar later volgde het St.-
Hubertusgilde uit Gulpen, dat 
in �970 overstapte naar de 
RKZLSB vanwege een gebrek 
aan schuttersfeesten en de 
geringe mogelijkheden tot 
ontplooiing. Overigens werd 
in �967 besloten om voortaan 
twee bondsfeesten per jaar te 
organiseren en is St.-Hubertus 
Gulpen tot �974 betrokken 
gebleven bij de bond.

Jaren zeventig: crisistijd
Naast de ledenproblema-
tiek ontstonden er begin 

jaren zeventig problemen 
rondom de organisatie van 
bondsfeesten, dat voor iedere 
aangesloten vereniging natuur-
lijk een verplichting was. 
Bijvoorbeeld in �972 bleek 
St.-Joseph Waubach niet in 
staat om een bondsfeest te 
organiseren (St.-Martinus 
St.-Martensvoeren was de ver-
vanger) en samen met Gulpen 
bleek de Waubachse schutterij 
niet in staat om genoeg leden 
op de been te brengen om uit 
te treden bij datzelfde bonds-
feest, met een boete als gevolg. 
Een ander voorbeeld was een 
jaar later toen St.-Geertruid 
en Noorbeek aan de beurt 
waren om een bondsfeest te 
organiseren, waarbij Noorbeek 
door een gebrek aan organi-
satorische capaciteit ruilde 
met Mheer voor het zestiende 
bondsfeest. St.-Geertruid en 
Oost-Maarland bedankten 
zich in �973 voor het lidmaat-
schap van de bond. Een jaar 
later was het voornemen om 
het ledenaantal van de bond 
te vergroten, maar er werden 
geen gegadigden gevonden.

Jaren tachtig:  
enige opleving
Het eerste jaar van dit decen-
nium werd de schuttersbond 
versterkt met de inmiddels 

g  De koningsparen bij het defilé tijdens een schuttersfeest te Mheer in 
1980.

g  Een schuttersfeest te Waubach in 1979, met de binnenkomst van de 
schutterij Sint-Martinus Sint-Martensvoeren.
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derde toetreding van St.-
Sebastianus Oost-Maarland 
en ook het Nachtwachtgilde 
uit Berg en Terblijt sloot zich 
aan. Het 2�-jarig voorzitter-
schap van Lardinois werd 
beëindigd met zijn opneming 
in de Orde van de Rode Leeuw 
en de heer Debie, ook van 
Noorbeek, volgde hem op. 
In �982 trad St.-Sebastianus 
Spekholzerheide toe. In dat-
zelfde jaar konden de eerste 
solistenwedstrijden gehou-
den worden en in navolging 
van deze muziekwedstrijden 
werd er een jaar later door 
de bond een muziekcom-
missie in het leven geroepen. 
Vijftien jaar eerder was dit nog 
niet mogelijk. Zo kwamen de 
drumbands op een bondsver-
gadering in �968 ter sprake, 
waarop de niet al te enthousi-
aste voorzitter beklemtoonde: 
‘de bond houdt zich alleen 
bezig met het verloop van het 

schuttersfeest en niet met de 
drumbandwedstrijden, daar 
dit drumbandconcours maar 
een nevenzaak is om het feest 
te vullen’. Eind �988 vertrok-
ken er wederom twee schut-
terijen uit de bond Berg en 
Dal, te weten St.-Sebastianus 
Mheer vanwege een gebrekkige 
concurrentie binnen de bond 
en ook Oost-Maarland had 
(voor de derde keer) geen inte-
resse meer in lidmaatschap. 
Het laatste jaar van dit decen-
nium was er ook goed nieuws 
te melden: wapendragende 
functies werden toegankelijk 
voor vrouwen.

Jaren negentig:  
nieuwe problemen
Het verlies van twee vereni-
gingen in �988 werd in �99� 
goedgemaakt door de komst 
van twee nieuwe schutterijen, 
namelijk de net heropge-
richte schutterij St.-George 

Simpelveld en de schutterij 
uit de Maastrichtse wijk De 
Heeg (La Garde de Tireurs 
du Quartier Vingt huit). De 
schuttersbond Berg en Dal 
kwam daarmee op een totaal 
van zeven aangesloten schutte-
rijen. Het bondsbestuur werd 
twee jaar later uitgebreid met 
vier extra bestuursleden en 
ook werd er een aparte com-
missie ingesteld om de bond te 
voorzien van een nieuw regle-
ment voor muziekwedstrijden. 
�993 Was ook het jaar van het 
initiatief tot een herindeling 
van de drie Zuid-Limburgse 
schuttersbonden, waarbij de 
bond Berg en Dal mogelijk 
zou fuseren met de RKZLSB 
of de bond St.-Gerardus. Dit 
initiatief bleek een doodge-
boren kindje te zijn, maar 
het leidde wel tot een conflict 
met St.-Joseph Waubach, dat 
met royement bedreigd werd. 
Uiteindelijk werd deze zaak 
gesust. De bond werd in �996 
nog versterkt met het pas 
opgerichte St.-Servaasbank 
Heer. 

Vanaf 2000:  
wederom wisselingen
Schuttersbond Berg 
en Dal kenmerkte 
zich in de voor-
gaande decennia 
door een wisselend 
ledenbestand en ook 
in het nieuwe mil-
lennium ging deze 
tendens door. De 
vertrekkende schut-
terijen waren St.-
George Simpelveld 

(naar RKZLSB), St.-
Servaasbank Heer (in ruste) 
en de schutterij uit De Heeg 
(opgeheven). Vervangers hier-
voor waren het nieuw opge-
richte St.-Leendert Urmond, 
St.-Michaël Chevremont en 
het in 2008 uit ruste geko-
men St.-Hubertusgilde uit 
Gulpen. Deze laatste heeft ook 
grotendeels de organisatie 
op zich genomen voor het 
gouden jubileumfeest, dat op 
zaterdag �� september 20�0 
in Reijmerstok op touw werd 
gezet.

Tot slot
Gezien het bovenstaande kan 
gesteld worden dat de schut-
tersbond Berg en Dal de afge-
lopen vijftig jaar de nodige 
problemen heeft meegemaakt; 
desondanks hebben de bonds-
bestuursleden door de jaren 
heen de bond in leven weten 
te houden en het is te hopen 
dat de bond Berg en Dal voor 
de komende vijftig jaar in wat 
rustiger vaarwater terecht zal 
komen.

Historische foto’s met dank aan 
Wim Senden, Mheer.

g  Een kwart eeuw geleden kwamen velen het bondsbestuur feliciteren 
bij gelegenheid van het 25-jarig bestaan van de schuttersbond te 
Mheer (1985).

g  In Reijmerstok vierde de bond Berg en Dal het vijftigjarig bestaan met schutterstreffen, receptie en feestavond.  
Foto’s: Hannes Senden en Luc Wolters
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Ermelose collectie voor het museum
TEGELEN – Het Limburgs Schutterij Museum mocht 
een rijkgeschakeerde documentatie ontvangen uit 
handen van het echtpaar De Kroon. Dit betekende een 
belangrijke aanvulling voor archief, documentatie en 
bibliotheek van het museum.

Archief en 
documentatie
Buiten het tentoonstellen van 
het Limburgs schutterswezen, 
heeft het Limburgs Schutterij 
Museum zich ook ten doel 
gesteld om een zo uitgebreid 
mogelijk archief, documentatie 
en bibliotheek aan te leggen. 
Door diverse schenkingen van 
OLS-bestuurders en verzame-
laars is hier grote vooruitgang 
in geboekt. De overdracht van 
een grote documentatie met 
veel fotomateriaal heeft daar 
een bijzondere bijdrage aan 
geleverd.

Een voor Limburg 
gewonnen Fries
Johannes de Kroon, van oor-
sprong een Fries, maar woon-
achtig in Ermelo is met zijn 
echtgenote Ytske een grote fan 
van de Limburgse schutterijen. 
Zij zijn jarenlang bij gelegen-
heid van het OLS of andere 

schuttersevenementen met 
zijn caravan op een Limburgse 
camping beland om de schut-
terssfeer volledig op te kunnen 
snuiven. Ze kunnen enorm 
genieten van enthousiaste 
gesprekken met schutters-
vrienden en –vriendinnen, 
waarvan ze er inmiddels velen 
hebben in het Limburgse. 

Een rijke collectie
Die rijke contacten en zijn 
mateloze enthousiasme heb-
ben hem ertoe aangezet 
een collectie aan te leggen. 
Hiervoor diende hem zijn 
vele foto’s en het Limburgs 
Schutterstijdschrift als uit-
gangspunt. Hij maakte een 
indeling per schutterij en 
per onderwerp (zoals dames, 
schieten, lood, zilver etc.) en 
deelde alles netjes in ordners 
met plastic hoezen in. De 
collectie groeide en groeide 
tot het bijna uit het jasje van 

huize De Kroon sprong. Zo ver 
kwam het niet, want Johannes 
en Ytske de Kroon besloten tot 
een overdracht van hun rijke 
collectie aan het Limburgs 
Schutterij Museum, waar ze 
deze in vertrouwde handen 
wisten.

Oproep
Beschikt u zelf ook nog over 
documentatie of archieven 
over het Limburgse schut-
terswezen of specifiek over een 
bepaalde vereniging, schroom 
dan niet contact met het 
museum op te nemen. Alles 
past in de rijke documentatie: 
boeken, feestgidsen, foto’s, 
films, krantenknipsels, uit-
nodigingen, archiefstukken. 
Wilt u het origineel liever niet 
kwijt, dan kan een foto inge-
scand of een film overgeno-
men worden. Maakt u dezelfde 
afweging als het echtpaar De 
Kroon door een kroon op het 
museum te plaatsen? Dank 
alvast!

 Tekst & foto’s: Luc Wolters

g  Het museum werd een rijke schat aan documentatie door Johannes 
en Ytske de Kroon (midden) uit Ermelo aangeboden.

g  Het echtpaar De Kroon heeft 
zich intens verdiept in de 
Limburgse schutters.

Kogelvengers

“Wie ‘t vreuger woar,
is neet euver te doeë !”
dat is mit alles
en óch in 
de sjutterije zoeë.

� Januari 20��
‘t ging neet 
allemoal van zelf,
veur ‘t milieu
makde d’r minister
andere wette,
en mit gesjpaarde 
cente van de sjutters
korte mette.

Neet mieë sjtoa
mit de veut in
d’r pratsj of 
‘t nate graas in de wei,
‘t sjete óp bölkes
mit d’r achter
wólke of 
blauwe hieëmel,
kunt neet mieë teruk
en is vuur good verbij.

D’r sjeetboom 
en óplegpoal
blieft mich 
altied bij … zeker wete,
‘t moment dat ich 
mich doa Keuning sjoot
zal ich noeëts vergete.

Banholt, Frans Stollman
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Expositie Schutterijmuseum in De Wissen-Stokkem

“Stokkem sjut de voagel aaf”
 door Luc Wolters

STOKKEM – Van april tot en met 
september wordt in Maascentrum De 
Wissen de expositie “Stokkem sjut de 
voagel aaf ” gehouden. De tentoonstelling 
komt tot stand met medewerking van 
het Limburgs Schutterij Museum en de 
diverse schutterijen van de gemeente 
Dilsen-Stokkem.

Driedubbele aanleiding
Met de organisatie van het 
OLS in Stokkem is er natuur-
lijk een goede gelegenheid om 
de schuttersschatten onder het 
stof vandaan te halen. En die 
aanleiding is er driedubbel, 
omdat Stokkem niet alleen 
tekent voor de organisatie 
van het OLS, maar ook die 
van het LDS en het persoon-
lijk kampioenschap van de 
OLS-Federatie. Daarmee heeft 
Stokkem – om in schutterster-
men te spreken – wel echt de 
vogel afgeschoten.

Zilver, buks, vaandel  
en uniform
Het door het Limburgs 
Schutterij Museum geop-
perde idee voor een schut-
tersexpositie werd direct 
omarmd. Buiten dit museum 
hebben ook de schutterijen 
en heemkundekringen uit 
Dilsen-Stokkem medewerking 
toegezegd, waardoor schut-
tersattributen van actieve en 
rustende schutterijen te zien 
zullen zijn. Hierbij komen 
St.-Martinus Dilsen, jonge 
en oude St.-Pieter Elen, St.-

Paulus Lanklaar, 
HH. Monulphus 
en Gondulphus 
Rotem en 
natuurlijk van 
St.-Elisabeth 
Stokkem aan bod 
met konings-
zilver, de zware 
buks, oude 
vaandels en uni-
formen. Tekst en 
beeld geven een 
toelichting op de 
schuttersfeesten, 
de rijke histori-
sche achtergrond 
van dit cultuur-
goed, de wijze 
van het schieten 
en de eeuwen-
oude schut-
terscultuur in het 
Maasland en de 
beide Limburgen.

De Wissen
Maascentrum De Wissen 
is gelegen aan een oude 
Maasarm. Het centrum geeft 
een beeld van diverse facet-
ten van de Maas en herbergt 
een Vlechtwerkersmuseum, 
een oud ambacht waarvoor 
Stokkem bekendheid geniet. 
De Wissen – met café en terras 
– is startpunt voor wandel- 
en fietsroutes in het vlakke 
Maasland. 

Maascentrum De Wissen
Maaspark (bereikbaar via 
Koeweerd of Medaerstraat)
3650 Dilsen-Stokkem
Openingstijden:
April, mei, juni en september:
-  Weekdagen: 9-�2u en �3-�7u.
-  Zaterdag en zondag: �3-�7u.
Juli en augustus:
-  Weekdagen 9-�7u.
-  Zaterdag en zondag: �0-�2u 

en �3-�7u.
- Feestdagen: �3-�7u.
www.dewissen.be

g  De expositie wordt gehou-
den in het Maascentrum De 
Wissen te Stokkem.

g  Bij de heemkundekring bewaarde attributen 
van de rustende jonge schutterij van Elen zijn 
te zien op de tentoonstelling in Stokkem.

Sint-Gregorius 
Illikhoven
ILLIKHOVEN - Uit het kleine 
gehucht aan de Maas meldt 
men ons het volgende.
Winterkoningschieten: op 
een koude winterse dag op �0 
januari 20�� werd het nieuwe 
seizoen gestart met het jaar-
lijkse Winterkoningschieten. 
Na een spannende strijd met 
diverse hindernissen werd de 
ronde houten vogel met �96 
gerichte schoten naar beneden 
gehaald door de oud-beheer-
der van In de Keet, dhr. Geert 
Colee.
Op vrijdag 22 januari was 
het weer prins uitroepen bij 
C.V. de Peerlinke. Een nieuwe 

prins zoeken 
in deze kleine 
gemeenschap is 
zoal het zoeken 
van een naald 
in een hooiberg. 
Na lang zoe-
ken, stelde zich 
Patrick Deckers 
kandidaat. Hij werd met de 
volle glorie gekozen en men 
vierde dit heuglijke feit tot in 
de kleine uurtjes. Hij en zijn 
prinses mogen het Peerlinke-
rijk regeren in 20��. Hij is 
steunend lid van schutterij St.-
Gregorius.
Nu op naar de organisatie van 
het eerste bondsfeest op 8 mei!
  Kapt.-coörd. Th. Koolen

Geert Colee 
won hetWin-

terkoning-
schieten.
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SWARTBROEK – Het bestuur van de kantonnale Bond 
Eendracht Maakt Macht heeft gekozen voor een nieuwe 
opzet van de prijsuitreiking. Op zondag 9 januari 2011 
vond de uitreiking van het seizoen 2010 plaats. De 
Weerter wethouder H. Coolen en bondsvoorzitter Theo 
Looymans reikten samen de behaalde prijzen uit. Er was 
gekozen voor deze nieuwe opzet omdat het bestuur vond 
dat de ‘oude’ manier van prijsuitreiking aan verjonging 
toe was. 

Prijzen, muziek en jubilarissen bij EMM

Wij waren te gast bij schutterij 
St.-Cornelius  te Swartbroek 
in de nieuwe Multifunctionele 
Accommodatie ‘de Corneel’. 
Om �4:00 uur ging de zaal 
open en stipt om �4.30 uur 
begon onze voorzitter Theo 
Looymans met de opening en 
zijn welkomstwoord. 
Op het programma stond hier-
na een optreden van het fluit- 
en tamboerkorps St.-Cornelius 
Swartbroek. Dit kreeg de zaal 
stil door zijn optreden en het 
applaus dat het kreeg was dan 
ook zeer verdiend. 

Vervolgens werden alle jubila-
rissen van de 27 aangesloten 
schutterijen opgeroepen om 
naar voren te komen en het 
podium te beklimmen om een 

groepsfoto te maken, waarbij 
de jubilarissen nogmaals in 
het zonnetje werden gezet. 
Zij werden toegesproken 
door wethouder H. Coolen 
van de gemeente Weert. Hij 
memoreerde in zijn toespraak 
dat zij binnen hun schutterij 
en het schutterswezen in het 
algemeen de bindende factor 
zijn. Niet alleen zijn onze 
cultuur en historie hiermede 
gebaat maar ook de economie 
vaart wel bij een bloeiend 
verenigingsleven. 20�� is het 
Europees jaar van de vrijwil-
liger en hij vond het dan ook 
terecht dat deze mensen nog-
maals naar voren mochten 
treden.
Hierna volgde een solistisch 
optreden van Aukje van Pol 

van St.-Job Leuken. Zij mocht 
zich in 20�0 ‘Kampioen jeugd-
divisie Melodie’ noemen. 
Tijdens de solistenwedstrijden 
op een van onze bondsschut-
tersfeesten behaalde zij 86 
punten voor haar optreden. 
Ook haar viel een welverdiend 
applaus ten deel. 
Tussendoor somde onze vaste 
omroeper alle behaalde punten 
op van de diverse onderdelen 
per schutterij. Op de achter-
grond was een DVD-presen-
tatie op een groot scherm te 
zien. Daarin werd een impres-
sie gegeven van de activiteiten 
tijdens de bondsschutters-
feesten in het jaar 20�0. Deze 
opnames en de DVD zijn 
geheel belangeloos gemaakt 
door dhr. J. Vermeulen, lid 
van schutterij St.-Barbara 
Tungelroy.

Ook een drietal solisten van 
St.-Sebastianus Laar verzorgde 
een mooi solistisch optreden. 
Zij werden eveneens beloond 
met een welverdiend applaus. 
Tot slot was er nog een optre-

den van het tamboerkorps van 
St.-Jacobus Hunsel. Dit speelde 
vol overgave de ingestudeerde 
marsen en het applaus op 
het einde was dan ook zeker 
terecht.

Hierna volgden dankwoor-
den door bondsvoorzitter 
Looymans aan het adres van 
wethouder Coolen voor zijn 
toespraak en assistentie bij 
het uitreiken van de prijzen 
alsmede een woord van dank 
aan schutterij St.-Cornelius 
Swartbroek voor de genoten 
gastvrijheid en omdat haar 
leden ons voorzagen van een 
hapje en drankje. De zeer 
geslaagde middag werd afge-
sloten met nog een gezellig 
samenzijn en deze opzet zal 
zeker een vervolg zal krijgen.

  John Lamerikx 
Secretaris EMM

Foto’s: Fred Vliegen
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WEERT E.O. – Robin Sijben is naast lid van de 
jeugdcommissie van Sint-Sebastianus Laar ook lid van 
de Denktank van de Bond EMM. Deze denktank is de 
afgelopen maanden geregeld bij elkaar geweest om te 
bekijken hoe de schutterijen tijdens de bondsfeesten 
meer aandacht aan de jeugdleden kunnen besteden. 
Naast Robin bestaat de DenkTank uit vijf gemotiveerde 
jonge vrouwen: Christine Kunnen-Houben en Kelly 
Maes van St.-Antonius Stramproy, Renee van Hugten 
en Inge Donkers van St.-Odilia Ospeldijk en Jeanine 
Lemmen van St.-Nicolaas Heythuysen. 

Al dit jaar:

Bond EMM betrekt jeugd bij schuttersfeesten

Tijdens de ledenvergadering 
van de Bond EMM op zondag 
6 februari jl. gaf Robin een 
toelichting op het werk dat de 
DenkTank heeft verricht sinds 
haar instelling op 6 november 
jl. 

Jeugd betrekken
Robin Sijben: “Onze opdracht 
kwam er simpelweg op neer 
dat we met voorstellen moe-
ten komen om de jeugd meer 
te betrekken bij dat wat een 
schutterij doet op schut-
tersfeesten. Veel schutterijen 
worstelen met het probleem 
dat ze niet weten wat ze moe-
ten doen met de jeugdleden 
nadat de optocht is afgelopen. 
Soms nemen ze deel aan de 
marswedstrijden, maar lang 

niet altijd. En de marswed-
strijden duren ook maar kort. 
We moeten voorkomen dat de 
jeugd verveeld rondloopt. Dat 
kan door de jongeren meer te 
betrekken bij de activiteiten. 
Bij dat wat op en rond het 
wedstrijdterrein gebeurt. Denk 
dan aan wedstrijden wind-
buksschieten  voor jeugdleden 
tussen de negen en zestien 
jaar. Wedstrijden die je met 
drietallen kunt schieten. Zet 
die schietkast voor die jeugd in 
de buurt van de grote schiet-
bomen. Kijk of er nevenwed-
strijden georganiseerd kunnen 
worden voor de jeugdleden. 
Op die manier wordt de jeugd 
echt opgenomen in de grote 
schutterswereld. “

Jeugd serieus nemen
De DenkTank is niet te spre-
ken over de wijze waarop nu 
de prijsuitreiking plaatsvindt 
voor jeugdonderdelen. Robin 
Sijben: “Dat gebeurt in de 
tent, terwijl buiten de wed-
strijden plaats vinden. Dat 
betekent dat er geen publieke 
aandacht is. En dat is jam-
mer. Houd die huldigingen 
buiten en op een tijdstip dat er 
publiek bij kan zijn. Dan laat 
je de jeugd zien dat ze serieus 
wordt genomen. Een van onze 
voorstellen is een competitie 
te organiseren die alle bonds-
schuttersfeesten omvat. Daar 
willen we dit jaar al mee 
beginnen. Een paar weken na 
het laatste bondsschutters-
feest in Heythuysen willen we 
in Ospeldijk een spellen- en 
activiteitendag organiseren 
die wordt afgesloten met de 
prijsuitreiking. De jeugd heeft 
ook in de schutterswereld de 
toekomst. Wij vinden dat je 
aan de jongeren moet denken 
en ze serieus moet nemen. Op 
die wijze stellen we het voort-
bestaan van de Limburgse 
Schutterswereld zeker.”

 Peter de Kievit

Werkgroep denktank 
jeugd opgericht bij 
bond EMM
WEERT-STRAMPROY – Er 
wordt al jaren geroepen: “wie 
de jeugd heeft, heeft de toe-
komst”. Tijdens het voorzitters-
overleg van de Schuttersbond 
EMM in september 20�0 werd 
de “notitie jeugd” gepresen-
teerd door Christine Kunnen 
(lid van schutterij St.-Antonius 
Stramproy) met als uitgangs-
punt het vormen van een 
werkgroep of denktank. De 
notitie jeugd is voort gekomen 
uit de enquête die gehouden is 
onder de leden van de schut-
terijen en de bezoekers tijdens 
de bondsschuttersfeest in 2009.
Zaterdag 6 november 20�0 
werd de eerste bijeenkomst 
gehouden; de opkomst was 
boven verwachting groot en 
er kwamen veel ideeën naar 
bovendrijven. Al snel werd een 
vaste stuurgroep samengesteld, 
bestaande Christine Kunnen, 
Renee van Hugten, Robin 
Sijben, Inge Donkers, Jeanine 
Lemmen en Kelly Maes. De 
stuurgroep heeft zich tot doel 
gesteld het aantrekkelijker 
maken van de bondsfeesten 
voor de jeugd. Het schieten 
met de windbuks zal daarom 
het komend jaar tijdens de 
bondsschuttersfeesten centraal 
staan. Dit beleid moet een 
meerwaarde krijgen voor de 
jeugdleden tot zestien jaar. Een 
ander aandachtspunt in het 
seizoen 20�� is een prijsuitrei-
king voor de jeugd; die wordt 
gehouden op een middag in 
september.

 Peter Strijbos, Bond EMM
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Maart
za �2 maart Jaarvergadering St. Margaretha Ittervoort 
za �9 maart Finale windbuksschieten St. Severinus Grathem
zo 20 maart  Patroonsfeest St.-Joseph Buchten en 

koningsreceptie
 Openingsschieten St.-Severinus Grathem
 Drumspektakel St.-Antonius Stramproy
 Jubileum (�05 jr) St.-Joseph Sweykhuizen

April
za 2 april Huldiging jubilarissen Akkermansgilde Venlo
za 9 april  Open Roier kamp. windbuks schutterij St.-

Antonius
za �6 april  Sjötte Zjef 3-tal wedstrijd voor alle aangesloten 

schutterijen
zo �7 april  Grenslandschuttersfeest St.-Catharina Stramproy
 �2e vrijmarkt en rommelmarkt Grathem
 Koningsvogelschieten St.-Laurentius Spaubeek 
ma 25 april Koningsvogelschieten St.-Margaretha Ittervoort
 Koningsvogelschieten St.-Hubertus Manestraat
  Koningsvogelschieten HH. Harlindis en Relindis 

Ellikom
za 30 april  Pers. Kampioenschap OLS fed. St. Elisabeth 

Stokkem 
  Serenade gedecoreerden Leudal St.-Severinus 

Grathem 

Mei
zo � mei   Pers. Kampioenschap OLS fed. – kaveling
 St.-Elisabeth Stokkem 
 Koningsvogelschieten St.-Gertrudis Amstenrade
  Koningsvogelschieten HH. Marcellinus en Petrus 

Geleen 
 Vogelschieten Broederschap St.-Urbanus Belfeld 
 Koningsvogelschieten St.-Martinus Maasbree
 Koningsvogelschieten St.-Joseph Sweykhuizen
wo 4 mei  Dodenherdenking Koningin Wilhelmina 

Nieuwenhagen 
za 7 mei  Kampioenschieten St.-Margaretha Ittervoort
zo 8 mei Bondsschuttersfeesten 
  Bond Eendracht Born-Echt eo St.-Gregorius 

Illikhoven 
  Beker meester Creemers en Vrije schietwedstrijd 

HH. Harlindis en Relindis Ellikom
zo �5 mei Bondsschuttersfeesten 
 MLSB St.-Michaël Thorn 
 Bond EMM St.-Sebastianus Ell 
  Wisselkruis oud-gem. Susteren HH. Petrus & 

Paulus Susteren 
 Koningsvogelschieten St.-Sebastianus Eys 
zo 22 mei Bondsschuttersfeesten 
  Bond St.-Gerardus St.-Salvius Limbricht 

presentatie �2.45 u. 
  Bond Eendracht B-E e/o St.-Joris St.-Joost 
 RKZLSB St.-Barbara Meerssen 
 Bond Juliana St.-Barbara Reuver 
  Bond De Maasvallei (B) HH. Mon. & Gond. 

Maasmechelen � 
  Bond Maas en Kempen (B) HH. Mon. & Gond. 

Rotem 
 Dekenaalfeest Thorn  St.-Sebastianus Ell 
28 mei �e Erekruis 20�� 
28 en 29 mei  Prominentenschieten voor sponsoren St.-

Willibrordus Obbicht 
zo 29 mei Bondsschuttersfeesten 
  Bond St.-Gerardus St.-Seb. Schinnen
 Dekenaalfeest (Roermond) St.-Martinus Asenray 
  Clubkampioenschap Koningin Wilhelmina 

Nieuwenhagen 
  Schietwedstrijd in Grubbenvorst schutterscomb. 

Nrd-Limburg

Juni
do 2 juni  Drietal schieten St.-Paulus Roggel
  Koningsvogelschieten St.-Joris Wessem 

Hagenbroekerweg 
 Jubileum St.-Martinus Holtum 300 jr. 
  Drietal schieten voor niet schutters St.-Hubertus 

Manestraat
vr 3 juni Jubileum St.-Martinus Holtum 300 jr. 
3 juni t/m 2 juli   tentoonstelling historie St.-Will. Obbicht in 
 hoeve Ubachs 
za 4 juni  Jubileum St.-Martinus bedrijfschieten Holtum 

Bokaal 20�� 
  Fusiefeest Kinrooi St.-Hubertus Manestraat
 Koningsvogelschieten Akkermansgilde Venlo
zo 5 juni Bondsschuttersfeesten 
  Bond Eendracht B-E e/o St.-Martinus Holtum                

RKZLSB St.-Martinus Houthem-St.-Gerlach 
 MLSB Roermond St.-Martinus Vlodrop 
 Bond EMM St.-Willibrordus Meijel
 Bond De Maasvallei (B) St.-Ambrosius Kinrooi
  Bond Maas en Kempen (B) St.-Hubertus 

Manestraat 
 Verenigingschieten Akkermansgilde Venlo
za �� juni 2e Erekruis schieten St.-Hubertus Manestraat 
zo �2 juni Koningsvogelschieten St.-Mauritius Strucht
 Koningsvogelschieten St.-Lucia Horst
ma �3 juni Koningsvogelschieten St.-Jan Nieuwstadt
 Koningsvogelschieten St.-Martinus Niel bij As
 Koningsvogelschieten St.-Hubertus Gulpen
 Koningsvogelschieten St.-Seb. Oost-Maarland 
do �6 juni   Jubileum receptie en keizerinstallatie St.-Geertruid
�6 - �9 juni 200 jr. St.-Joseph St.-Geertruid  
�7 - �9 juni Jubileum weekend St.-Willibrordus Obbicht 

Limburgse Schutterskalender 2011
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vr �7 juni Ledenvergadering St.-Severinus Grathem
za �8 juni Drietallenschieten Belfeld  
 Huldiging nieuwe koning te Horst
zo �9 juni Bondsschuttersfeesten 
 MLSB Roermond St.-Aldegundus Buggenum 
 Bond EMM St.-Antonius Altweerterheide 
  Maas en Kempen (B) HH. Mon. & Gond. 

Maasmechelen 2
 Burgerschieten St. Joseph Sweykhuizen 
�7 - �9 juni St.-Willibrordus Obbicht 375 jarig jubileum 
vr 24 juni Barbecue avond St.-Severinus Grathem
za 25 juni 3e Erekruisschieten bond Maas en Kempen 
  Lindeboom Trofee St.-Joris Wessem 

Hagenbroekerweg
 Sommerfest in Horst 
zo 26 juni Bondsschuttersfeesten 
 Bond Juliana St.-Lucia Horst
 Bondskoningschieten bond Maas en Kempen 
 Sacramentsprocessie Nieuwstadt Schutterij St.-Jan

Juli
zo 3 juli Oud-Limburgs Schuttersfeest
 St.-Elisabeth Stokkem (B) 
za 9 juli Kaveling OLS St.-Elisabeth Stokkem (B) 
za �6 juli  Koningsvogelschieten St.-Sebastianus 

Spekholzerheide 
zo �7 juli  Zuid-Limburgs Federatiefeest
 St.-Andreas Maasbracht 
 Bondsschuttersfeesten 
 Bond EMM St.-Hieronymus Biest-Weert 
za 23 juli 3-tal en 6-tal schieten St.-Severinus Grathem
zo 24 juli Bond De Maasvallei (B) St.-Martinus Dilsen 
 Dorpsschuttersfeest St.-Margaretha Ittervoort
za 30 juli Kavelen dorpsfeest St.-Margaretha Ittervoort 
 

Augustus
zo 7 aug.  “Koning”-schieten St.-Catharina Beek
za �3 aug. Huijskensbeker St.-Margaretha Ittervoort 
 St.-Sebastiaan Lommel verenigingsschieten 
zo �4 aug. Bondsschuttersfeesten 
 Maas en Kempen (B) Breidelzonen Kessenich 
 Dorpsschuttersfeest St.-Antonius Stramproy
 Burgervogelschieten en Knolle Drolle Spaubeek 
za 20 aug. 4e Erekruis Bond Maas en Kempen 
zo 2� aug. Bondsschuttersfeesten 
  Bond St.-Gerardus HH. Johannes & Clemens 

Merkelbeek
 RKZLSB St.-Joseph Vijlen 
 Bond EMM St.-Nicolaas Heythuysen 
 Bond Juliana St.-Lambertus Helden 
za 27 aug.  Receptie St.-Sebastiaan Heerlerheide sportpark 

Pronsebroek
  Dorps- en verenigingsschieten St.-Jan 

Grubbenvorst
zo 28 aug. Bondsschuttersfeesten 
 Bond St.-Gerardus St.-Sebastiaan Heerlerheide
 Bond Eendracht B-E e/o Heilig Kruis Grevenbicht 
 MLSB Roermond St.-Anna Merum 

 Koningsvogelschieten St.-Jan Grubbenvorst  
  Koningsvogelschieten HH. Antonius & Petrus 

Baarlo 
 Verenigingsschieten bij St.-Hubertus Gulpen
  Beker Maasvallei St.-Laurentius Bocholt 

September
za 3 sept. Sponsormiddag St.-Joseph Buchten
 Beker Maasvallei – kaveling St.-Laurentius Bocholt 
zo 4 sept. Bondsschuttersfeesten 
 Bond Berg en Dal St.-Sebastiaan Spekholzerheide 
  Koningsvogelschieten Koningin Wilhelmina 

Nieuwenhagen 
 Koningsvogelschieten St.-Sebastianus Voerendaal
  Koningsvogelschieten HH. Mon. & Gond. 

Maasmechelen 2
 Koningmeisteken St.-Sebastianus Oost-Maarland
ma 5 sept.  Koningspaal plaatsen Koningin Wilhelmina 

Nieuwenhagen 
�0 en �� sept  Dreiländereck Welckenraedt (B) internationaal 

schuttersfeest 
  Pers. Kamp. MLSB St.-Joris Wessem 
zo �� sept. Dekenaalfeest Heythuysen St.-Jan Baexem 
  Gemeentecup schieten voor onervaren drietallen 

in Horst 
za �7 sept. Bieleman- en Sappeurtreffen H. Kruis Grevenbicht
zo �8 sept. Limburgs Dames Schuttersfeest
 St.-Elisabeth Stokkem 
 Dekenaal schuttersfeest St.-Willibrordus Meijel
 Dorps- en koningsschieten St.-Severinus Grathem
  Burgerkoningsschieten HH. Marcellinus & Petrus 

Geleen 
za 24 sept. LDS – kaveling St.-Elisabeth Stokkem 
zo 25 sept. Gildedag in Borgloon 

Oktober
za � okt. Najaarsvergadering OLS-Federatie, Baexem
zo 2 okt. Nationaal Koninschieten België in Kessenich 
 Prijsschieten St.-Margaretha Ittervoort
za 22 okt. Severinusmès Grathem
zo 23 okt.  7e Int. Schutterijen- en Gildentreffen St.-Rosa 

Sittard 
za 29 okt. Najaarsvergadering. St.-Margaretha Ittervoort

November
za 5 nov. Feestavond St.-Margaretha Ittervoort
za �2 nov. St.-Maartenstoet Niel bij As
zo 20 nov. Marketentstertreffen bij St.-Stephanus Dieteren 

December
vr 9 dec. Dropping St.-Severinus Grathem
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SINT-GEERTRUID – Schutte-
rij St.-Joseph St.-Geertruid is 
op grond van de oudste zilve-
ren koningsplaat en zilveren 
koningsvogel opgericht in het 
jaar �8��. Naar aanleiding van 
dit heugelijk feit wordt er van 
�6 tot en met �9 juni 20�� een 
groots 200-jarig jubileumfeest 
georganiseerd. Onze schit-
terende als marinierskorps 
uitgedoste schutterij is in 
Zuid-Limburg een begrip en 
telt 67 geüniformeerde leden. 
Schutterij Sint-Joseph werd in 
de Franse tijd opgericht rond 
�8�0-�8��. Ofschoon vóór 
�500 de toen bestaande schut-
terijen een taak hadden tot 
verdediging van stad en plat-
teland, is dit na die tijd afge-
lopen. De schutterij St.-Joseph 
St.-Geertruid werd vanaf de 
oprichting tot heden een ver-
eniging, waarin broederschap, 

ontspanning en behoud van 
cultureel erfgoed, alsook het 
in stand houden van tradities 
een zeer belangrijke rol spelen. 
Hiervoor zijn wij dan ook 
onze voorgangers gedurende 
200 jaren bijzonder dankbaar 
en nu nog steeds zijn wij er erg 
trots op. Het aftellen is voor 
ons in ieder geval begonnen. 
Wij hopen u te mogen begroe-
ten op ons 200-jarig jubileum-
feest, dat wij ‘Salút Segietere’ 
hebben gedoopt.

Historische veldslag
Het is onze allergrootste wens 
om ‘Salut Segietere’ te doen 
slagen door met vele schut-
tersvrienden en dorpelingen 

op zondag �9 juni een exclu-
sieve internationale historische 
optocht te houden met aan-
sluitend het nabootsen van een 
veldslag en bezichtiging van 
kampementen en het bijwonen 
van demonstraties van cavale-
rie en infanterie uit de periode 
�800-�900. Inmiddels hebben 
zich al verschillende verenigin-
gen aangemeld zoals De Gele 
Rijders uit ’t Harde, Stichting 
Historische Veldartillerie uit 
Groningen, Equipage uit Delft, 
Saluutbatterij Amsterdam, 
De Borgerij uit Bergen op 
Zoom, De Bergssche Batterij 
uit Geertruidenberg, de 
Vereniging Historische 
Artillerie Maastricht, De 
Bossche schutterij uit Den 
Bosch, de Maastrichtse 
Brigade, Gegoede 
Burgervereniging ‘Het Salet’, 
alsook diverse schutterijen, 
harmonieën, fanfares en 
vendeliers uit Belgisch- en 
Nederlands Limburg.

Klok twee eeuwen terug
Sint-Geertruid is een dorps-
kern die deel uitmaakt van de 
gemeente Eijsden-Margraten 
in Zuid-Limburg. Een uniek 
stukje heuvelland 
waarin cultuur, fol-
klore en broederschap 
hoog in het vaandel 
staan. Wij hopen te 
mogen rekenen op 

duizenden bezoekers die kun-
nen genieten van een ‘levende 
geschiedenis’ en het bijwonen 
van een grote veldslag. De klok 
van Sint-Geertruid wordt voor 
deze dag in zijn geheel twee 
eeuwen teruggezet. 
Vanwege het karakter van het 
evenement en vanwege de 
verwachte ruime belangstel-
ling van het regionale publiek 
is gezocht naar een locatie met 
allure en voldoende capaci-
teit. De familie Keulen heeft 
zijn carréboerderij daterend 
uit �750 om niet beschikbaar 
gesteld evenals het direct aan-
grenzend perceel (20 ha.). In 
deze aangrenzende ‘huisweide’ 
zal op zondag de grootse veld-
slag plaatsvinden en diverse 

Sint Geertruid in de ban van het 200-jarig bestaansfeest 16-17-18-19 juni 2011

‘Salut Segietere 1811-2011’

g  Sint-Joseph Sint-Geertruid 
bereidt zich voor op het twee-
honderdjarig bestaan.  
Foto: Artica Heer (website 
schutterij)

g  De schutterij kende een aan-
tal heroprichtingen. Hier de 
koning uit 1950, de eerste na 
de herstart na de oorlog.
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demonstraties van saluutbatte-
rijen alsook schutterijen en zal 
het feest knallend losbarsten. 
Het is begin- en eindpunt van 
een grote historische optocht 
met rond de �000 geünifor-
meerde deelnemers uit bin-
nen- en buitenland.

Zorgproject
Opmerkelijk is dat schutterij 
Sint-Joseph bij de organisatie 
van ‘Salut Segietere’ de samen-
werking heeft gezocht met 
Zorgbureau Talent. Hierdoor 
kunnen 35 jongvolwassenen 
uit de regio met een cognitieve 
en/of psychiatrische beper-
king gedurende drie weken 
aan de slag in het kader van 
een zinvol dagbestedingpro-
ject. Zij dragen samen met de 
vrijwilligers van de schutterij 
zorg voor de volledige op- en 
afbouw en aankleding van 
feestterrein, tent, catering, die-

renverzorging en groenvoor-
ziening tijdens ‘Salut Segietere’. 
Wij zijn er als schutterij van 
overtuigd dat dit unieke 
project de sociale cohesie zal 
versterken. Het levert namelijk 
een bijdrage aan de integra-
tie tussen deze medemensen 
en het verenigingsleven. 
Dit leidt automatisch naar 
het voor schutters bekende 
‘Broederschap’.

Programma “Salut
16 juni: jubileumreceptie met 
keizersinstallatie
Op donderdag vindt de 
installatie van ons nieuwe 
keizerspaar plaats, Han 
Heckers en zijn vrouw 
Anita. Tevens is dit de 
afscheidsreceptie van ons 
huidig keizerspaar Henny 
Wolfs en Nicole Wolfs. 
Voorzitter Marc Huijnen 
zal de jubilarissen huldigen, 

namelijk graaf Johannes 
d’Ansembourg, die �2,5 jaar 
beschermheer is, en verder 
keizer Han Heckers, tamboer 
Lucie Lahaije, klaroenblazer 
Egid Bisscheroux, tamboer 
Richard Senden, burgerlid 
Mia Habets, allen �2,5 jaar 
lid. En vervolgens 2e luitenant 
Jos Curfs, 2e luitenant Alber 
Habets, 2e luitenant Wiel 
Lardinois en tamboersergeant 
Johan Volders, die 25 jaar lid 
zijn. Huldiging en installatie 
starten om �8.30 uur, gevolgd 
door receptie. 
 
17 juni: ‘Salutes to the 
Marines’
De Kon. Nederlandse 
Marinierskapel o.l.v. dirigent 
majoor Harmen Cnossen 
zal op vrijdag met een 
concert in het feestpaviljoen 
haar muzikale visitekaartje 
afgeven. Nederlands beste 

jazztrompettist Eric Vloeimans 
is solist. Aanvang acht uur.
 
18 juni: ‘Symphonica in 
Hossa’
Een knallende feestavond 
op de zaterdag, waarvan 
de tent gaat daveren. Met 
Dieter Koblenz, Big Benny en 
Wahnsinn. Aanvang acht uur.
Voor kaartjes, kosten en meer 
informatie over beide avonden, 
zie: www.schutterijstjoseph.nl  
 
19 juni: ‘Salut Segietere’
De klok van Sint-Geertruid 
wordt deze dag twee eeuwen 
teruggezet. In de historische 
optocht gaan een vijftigtal 
paarden en diverse kanonnen 
mee! Op de feestweide 
zijn demonstraties van 
oude ambachten en is de 
Bourgondische sfeer echt 
te ‘proeven en te ruiken’. 
Met varkens aan het spit of 

g  Het scheidend keizerspaar Henny en 
Nicole Wolfs.

g  Het aantredend keizerspaar Han en Anita 
Heckers.

gerookte zalm op het vuur. 
Kortom ‘levende geschiedenis’ 
met een grote veldslag.
Salut Segietere wordt om 
�8.00u afgesloten met 200 
kamerschoten verzorgd door 
de Jonkheid Sint-Geertruid. 
Als schutter(s)(vriend) 
mag je deze unieke kans 
niet missen. Voor eenieder 
een onvergetelijk historisch 
K.N.A.L.-feest: Kanonnen … 
Nostalgisch … Authentiek … 
Limburgs.
Mars … Salut Segietere,

  Marc Huijnen, voorzitter 
Josze Volders, secretaris
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 door Joost Schers

Op 29 september vorig jaar viel in Dagblad de 
Limburger te lezen dat schutterij St.-Hubertus, één van 
de drie schutterijen van Tegelen vanaf 1 januari 2011 
in ruste zou gaan. Een gesprek met de reeds ‘rustende’ 
voorzitter Hans Breit over de achterliggende oorzaken, 
de actuele stand van zaken en de verdere vooruitzichten 
voor de leden van St.-Hubertus bij het komende 
schuttersseizoen. 

St.-Hubertus Tegelen in ruste gegaan

Een kleine terugblik
Officieel is eigenlijk pas vanaf 
2002 sprake van ‘schutterij’ 
St.-Hubertus Tegelen. De 
oprichters hadden namelijk 
in �905 een ‘schietvereniging’ 
– en geen schutterij – in het 
leven geroepen, met de heilige 
Hubertus als schutspatroon. 
Desalniettemin bezocht die 
vereniging de Limburgse 
schuttersfeesten en met suc-
ces. De schietvereniging won 
namelijk in �923 en in �927 
het OLS en deze prestaties 
waren voor de vereniging een 
aansporing om zich meer te 
gaan profileren als schutterij. 
Zodoende kwam er een nieuw 
vaandel en werd er een zilve-
ren koningsvogel aangeschaft 
voor bij het koningszilver. De 
jaren zestig waren een decen-
nium van succes voor de ver-
eniging doordat deze zowel in 
�964 als in �966 winst op het 
OLS zou behalen.

Achterliggende 
Oorzaken
De laatste jaren zagen we 
binnen de bond Juliana 
St.-Hubertus Tegelen in de 
optocht meelopen met gemid-
deld in totaal zo’n twaalf 
personen en ook de schiet-
prestaties werden de laatste 
twintig jaar steeds slechter. De 
‘schuld’ van deze negatieve 
tendensen legt de voorzitter bij 
de algehele malaise binnen de 

schutterswereld: 
een combinatie 
van vergrijzing 
en daling van de 
interesse voor de 
schutterswereld. 
Andere negatieve 
factoren voor 
het (te) kleine 
ledenaantal zijn 
de aanwezigheid 
van twee andere 
schutterijen 
in het dorp en 
het feit dat het 
ledenbestand 
van St.-Hubertus 
verspreid is over 
meerdere dorpen, 
waardoor per-
soonlijke sociale 
contacten met de 
Tegelse bevolking 
(lees: potenti-

ele leden) tot een minimum 
beperkt zijn. De voorzitter zelf 
woont bijvoorbeeld in Belfeld. 
Daarnaast (of juist daarom) 

stagneerden de schietpresta-
ties, waardoor het plezier van 
het competitie-element gauw 
verviel. Men kwam simpelweg 
niet meer aan kavelen toe. Al 
met al kwam de vereniging dus 
in een negatieve spiraal terecht 
van dalende interesse, dalende 
ledenaantallen en dalende 
prestaties. Dit was reden voor 
de voorzitter om hiervoor in 
het najaar van 20�0 een leden-
vergadering te houden en daar 
werd besloten om de vereni-
ging vanaf � januari 20�� in 
ruste te laten gaan in de hoop 
dat ooit weer mensen opstaan 
om de schutterij nieuw leven 
in te blazen. 

Een rustend bestaan
Een vereniging in ruste bren-
gen is iets anders dan een 
vereniging opheffen. Zo blijft 
de vereniging ingeschreven 
bij de Kamer van Koophandel 
en blijven de voorzitter, secre-
taris en penningmeester hun 
functie behouden, zolang de 
schutterij in ruste blijft. Ook 
alle bezittingen, zoals de uni-
formen en het vaandel blijven 
officieel in het bezit van de 
vereniging. Evenals het geld 
in de kas en op de rekening 
blijven behouden voor een 
mogelijke doorstart ooit in een 
verre en ongewisse toekomst. 
Verschillende attributen, zoals 
het koningszilver en het vaan-

g  Schutterij Sint-Hubertus Tegelen in 1966 bij gelegenheid van de vier-
de keer schietwinst op het OLS.    Foto: Limburgs Schutterij Museum

g  Schutterij cq. schietvereniging 
Sint-Hubertus vergaarde een 
rijk gevulde prijzenkast. 
Foto: Limburgs Schutterij 
Museum

g  Optochtfoto.
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del, zullen waarschijnlijk in 
bruikleen worden genomen 
door het schutterijmuseum, 
waar deze materialen gecon-
serveerd kunnen worden. 
Verder zijn twee buksen van 
St.-Hubertus door wapenma-
ker Hendrix onklaar gemaakt 
en is een buks in bruikleen bij 
St.-Anthonius Tegelen. Dit is 
thans de officiële situatie voor 
St.-Hubertus, maar dit bete-
kent niet dat de OLS-federatie 

plotseling een aantal schutters 
verliest. 

De één z’n dood, is…
Op de ledenvergadering werd 
niet alleen besloten dat de 
schutterij in ruste zou gaan. 
Een ander voorstel van het 
bestuur was om met alle leden 
over te gaan naar de dit jaar 

vijf eeuwen oude schutterij 
St.-Anthonius, de kleinste van 
de overgebleven twee schutte-
rijen in Tegelen. De voorzitter 
vertelt (nu met een duidelijke 
glimlach op het gezicht) dat 
ze daar met open armen wer-
den ontvangen. In totaal zijn 
�4 van de 25 leden van St.-
Hubertus overgestapt naar St.-

Anthonius. De reden om zich 
bij St.-Anthonius aan te sluiten 
was, dat ook deze schutterij te 
maken had met ledentekort. 
Door de komst van veer-
tien St.-Hubertusleden is dit 
probleem inmiddels redelijk 
opgelost. ‘De ene schutterij 
verdwijnt, maar een ander kan 
nu gered worden’, zo verklaart 
de voorzitter.

g  De aangetreden bordjes- en 
vaandeldrager, koning en com-
mandant.     Foto: Fred Vliegen

g  Verleden jaar was de schutterij 
nog present tijdens de bonds-
feesten.     Foto: Fred Vliegen
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Het OLS-1895
 door Wim Pijpers

NEERITTER – We zetten onze zegetocht van de OLS-
feesten voort en belanden in 1895. Interessant zijn ook 
de bijvermelde gegevens die in de vooraankondigingen 
staan. Ik zal ze U niet onthouden, zodat U ook een goed 
beeld krijgt van het Limburgse Schutterswezen in die 
tijd. Ofschoon schutterij St.-Remigius Neeritter de 
winnaar werd van het OLS-1894, deelde schutterij St.-
Lambertus ook in de eer. Om die reden organiseerden 
beide schutterijen het OLS-1895. 

NK = Nieuwe Koerier, MR = 
Maas- & Roerbode
De teksten zijn ongewijzigd 
weergegeven.

NK 16-6-1894 Roggel
“Groot schuttersfeest. Groote 
toebereidselen zijn reeds 
gemaakt voor het Groot 
schuttersfeest op Zondag 29 
Juni e.k., alhier te geven door 
de schutterijen St.-Petrus 
te Roggel en St.-Nicolaas te 
Heijthuizen.
De schutterij St.-Petrus bestaat 
dit jaar drie eeuwen; dit is ook 
de reden, dat het schuttersfeest 
hier gehouden wordt. Daar 
Heijthuizen het vorig jaar 
den �sten prijs te Stramproy 
behaalde en daarvoor aan de 
beurt van feestgeven was, zal 
de schutterij St.-Nicolaas mede 
de kosten voor dit feest dra-
gen. Reeds 37 vereenigingen 
hebben hunne deelneming 
toegezegd en tal van harmo-
nieën, fanfares en zangvereeni-
gingen zullen om beurten zich 
laten hooren. 
Met spanning ziet men hier 
den dag van 29 Juni tegemoet.”

NK 23-6-1894 Roermond
“In de vitrine van den heer 
Wouters alhier, waren dezer 
dagen de door hem te leveren 
medailles en eerekruizen voor 
de schuttersfeesten te Thorn 
en Roggel geëxposeerd.
Ook de twee zilveren medail-
les, die door H.M. de Koningin 

en H.M. de Koningin-Regentes 
aan de schutterij ‘St.-Petrus’ 
Roggel, welke haar 3e eeuw-
feest viert, voor den wedstrijd 
met de buks geschonken zijn, 
wekken de bewondering van 
eenieder. Deze medailles heb-
ben elk eene doorsnede van 7 
cm.; de beeldenaar is gemo-
delleerd naar de teekening 
van den bekenden meester 
Bart van Hove en munt uit 
door fraaie gelijkenis. Iedere 
medaille heeft een gewicht van 
�25 gram.
De heer W. Wouters, die twee 
eerekruisen en zes medail-
les voor de bukswedstrijd te 
Roggel vervaardigde, benevens 
drie medailles voor het hand-
boogconcours te Thorn, heeft 
met de uitvoering dier werken, 
wederom zijne bedrevenheid 
in het vak getoond. Wij kun-
nen hem een woord van lof 
niet onthouden voor zijn vaste 
hand en zijn goeden kunst-
vaardigen smaak op het gebied 
van graveerwerk.”

MR 30-6-1894
Verslag van Groot 
Internatio-naal 
Schuttersfeest op 29 
Juni in Roggel t.g.v. 
300 jaar bestaan 
schutterij St.-Petrus. 
De organisatie 
was in handen van 
de schutterijen 
St.-Petrus Roggel 
en St.-Nicolaas 
Heythuysen.
Deelname door 3� 
schutterijen waar-
onder 3 Belgische.
Uitslag: �. St.-Remigius 
Neeritter; 2. St.-Donatus 
Neeroeteren; 3. St.-Lambertus 
Neeritter; 4. St.-Andreas 
Maasbracht. 5. Eerekruis 
voor Lemmens Kinroy. 6. 
Verstkomende schutterij 
St.-Donatus Neeroeteren. 
7. Verstkomende schutte-
rij St.-Andreas Maasbracht 
8. Schoonste schutterij 
Nederweert.

MR 17-1-1895 Neeritter
“Wederom een groot interna-
tionaal schuttersfeest in ’t ver-
schiet. In den loop dezes jaars 
zal voor de vierde maal zoo’n 
feest door onze beide schutte-
rijen gehouden worden.”

MR/NK 28-6-1895 Neeritter
“De toebereidselen voor het 
groot internationaal schutters-
feest met de buks, op morgen 

alhier te houden, naderen hun 
einde. De feestweide ziet er 
zeer smaakvol uit.
Als het weder zóó blijft zal ons 
dorp te klein blijken te zijn om 
al de belangstellenden te kun-
nen bevatten.
De fraaie prijzen trekken 
algemeen de aandacht. De �e 
prijs is een sierlijk verguld-
zilveren medaille, terwijl de 
2e, 3e en 4e prijs, alsmede de 
herinneringsmedaille voor 
het verstkomend gezelschap, 
uit zilveren medailles van ver-
schillende grootte bestaan. De 
gouden koningsster munt uit 
door fraaiheid van vorm en 
door sierlijkheid van bewer-
king. Al deze medailles doen 
den vervaardiger, den heer W. 
Wouters, goud- en zilversmid 

g  De overwinningsmedaille uit 1894 met beeltenis van de jonge Koningin Wilhelmina en aan de keerzijde de 
inscriptie “SCHUTTERIJ ST. PETRUS / 1STE / EEREPRIJS / 1894 / ROGGEL”. 
Foto met dank aan Ben Cox

g  In 1938 was Neeritter voor de 
vierde maal schouwspel van 
het OLS. Hier een beeld van de 
schietwedstrijd van destijds.
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te Roermond, alle eer 
aan.”

In het vorige nummer 
konden we lezen dat een 
geweldig onweer de oor-
zaak was dat het OLS-
�895 niet in één dag uit-
geschoten kon worden. 
Vandaar dat het schieten 
op de maandag daarop-
volgend werd voortgezet. 
Schutterij St.-Severinus 
Grathem werd winnaar.

NK 3-10-1895 Neeritter
“Zondag a.s. zal Neeritter feest 
vieren. Het geldt n.l. de plech-
tige uitdeeling van twee eere-
teekens voor trouwen dienst 
aan de heeren P. Lammers en 
P. Leeters, die beiden vijftig 
volle jaren als ijverig werkend 
lid der schutterijen hebben 
gefungeerd. Lange jaren stond 
eerstgenoemde als leider der 
sapeurs steeds in de eerste 
gelederen, waar hij door zijn 
groote gestalte, zijn fiere hou-

ding en zijn groote ruwharige 
muts ieders ontzag wist in te 
boezemen. Laatstgenoemde 
heeft zich als vaandeldrager 
niet alleen, maar ook als vaan-
deldraaier zeer verdienstelijk 
gemaakt voor de schutterij. 
Met recht was hij er trotsch op 
het vaandel der schutterij op 

vreemde plaatsen, vooral bij 
concoursen, te mogen ontrol-
len, want hij wist dat het ieder-
een vrees inboezemde voor de 
kranige schutters van Neeritter.
De schutterijen wilden zich 
dan ook niet onbetuigd laten 
voor de groote diensten aan 
haar bewezen en hebben daar-

om eenparig besloten 
hen Zondag a.s. onder 
veel plechtigheden het 
eereteeken voor trouwen 
dienst op de borst te 
hechten. Lang leve de 
trouwe schutters.”

In Neeritter vierde men 
in �938 feest bij gelegen-
heid van het OLS. Het 
“Oud” werd gegeven op 
�0 juli �938 en wel voor 
de zesde maal (�882, 
�890, �892, �895, �900, 

�938) binnen dit dorp. 

Noot: het aantal deelnemende 
schutterijen aan een OLS moge 
gering lijken. Letten we echter op 
de afstand die de verstkomende 
schutterijen moesten afleggen, dan 
zien we dat een OLS zich afspeelde 
in een kring van ± 25 km. Verder 
is het zo dat op St.-Petrus en 
St.-Paulusdag meerdere Grote 
Internationaal Schuttersfeesten 
werden georganiseerd (bijvoor-
beeld ook door schutterij Oranje 
Swalmen).

g  De bielemannen of sappeurs maken al lange tijd deel uit van de 
schutterij van Neeritter, getuige het bericht in de krant uit 1895. Hier 
een foto van een naoorlogs OLS, waar tamboer-maître en bieleman-
nen de schutterij voorafgaan. 
Foto: Collectie Limburgs Schutterij Museum
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ELKENRADE – De veelzijdige kunstenaar Jo Havenith 
werkt aan een boek, waarin hij de kijker richt op de 
Limburgse cultuur – zoals die van de schutters – en het 
landschap. Door een vergelijking met het Italiaanse 
Toscane schetst Havenith een nieuw perspectief.

Kunstenaar Havenith schetst schutters

“Blijvende verwondering 
over landschap en cultuur”

Lokale thema’s
Na zijn opleiding op de 
Kunstacademie vestigt Jo 
Havenith zich in het lande-
lijke Elkenrade, in de heuvels 

bij Wijlre. “Op die plek heb 
ik de cultuur ontdekt”, blikt 
hij terug. Intuïtief was hij 
op zoek naar ruimte, die de 
natuurmens in hem op die 

plek vond, waar hij 
een atelier aan huis 
heeft. In navolging 
van Charles Eyck vond 
hij lokaal zijn the-
ma’s: in het landschap 
en de volkscultuur. 
“Veel mensen reizen 
de hele wereld af om 
overal en nergens van 
de lokale cultuur te 
genieten, terwijl het 
bijzondere lokaal niet 
meer gezien wordt. 
Kijk eens naar de 
plechtigheid van een 
processie die met het 

Allerheiligste onderweg is. 
Bezie het schouwspel cul-
tuur. Neem het prachtige 
glooiende landschap in je 
op.”

Wereldje op zich
Via het OLS-affiche �983 in 
Eys raakt Havenith verzeild 
in de schutterswereld. “Het 
is een aparte wereld. Het 
zijn aparte hoofden. Die 
mensen worden heel iemand 
anders als ze hun uniform 
aantrekken. Dan komt de kei-
zer of generaal van de schut-
terij in ze naar boven. Met een 
minimum aan entourage heeft 
de Limburger het in zich om 
zich een bepaalde rol te spelen. 
Toon Hermans is daar de beste 
representant van”. Havenith 
verbeeldt zijn fascinatie voor 
dit aspect van de volkscultuur, 
dat in zijn boek een belang-
rijke plaats inneemt.

Kijker op Limburg
De veelzijdige Jo Havenith 

– actief als tekenaar, beeldhou-
wer, decorateur enz. – krijgt 
met Toscane in Limburg een 
welhaast beeldende biografie. 
Colla Bemelmans tekent voor 
de overweging brengende 
teksten. De vergelijking met 
Toscane biedt Havenith de 
mogelijkheid de eigen provin-
cie van afstand te beschouwen, 
waardoor dit een nog sterker 
accent op Limburg legt. De 
kunstenaar dicht zich daarbij 
een rol als conservator toe 
om zijn dierbare omgeving te 
bewaren. Hij legt eenvoudige 
dingen vast die de moeite 
waard zijn, zoals hij het zelf 
omschrijft. Het tekenwerk 
brengt daarbij een diepere 
dimensie. Havenith wenst zich 
dat de mensen beter gaan kij-
ken: “De levensvorm van de 
Limburger is ingebed in het 
landschap. Laten we ons over 
de schoonheid van cultuur en 
natuur blijven verwonderen.”

 Luc Wolters 

Het boek ‘Jo Havenith, Toscane 
in Limburg’ telt 200 pagina’s, 
verschijnt in full colour en 
kost € 40,-. Het is verkrijgbaar 
via: www.johavenith.nl of via 
contact met: jo@johavenith.nl

Schetsen van de hand van Jo 
Havenith.
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Veiligheid schootsveld
Op 25 januari 20�� is de derde 
wijziging van het federatiedo-
cument “Veiligheid schoots-
veld” voltooid. Aanleiding 
hiervoor is de evaluatie van de 
schootsveldincidenten van het 
afgelopen jaar. De wijziging 
is tot stand gekomen in over-
leg met de schietcommissies 
van alle bij de OLS-federatie 
aangesloten bonden, die hier-
mee akkoord gingen. Diverse 
onderwerpen zijn anders en 
uitgebreider omschreven, 
ook zijn er aanvullingen. De 
belangrijkste daarvan zijn:
- De baancommandant krijgt 
assistentie van een veiligheids-
functionaris.
- Er komen schootsveldsja-
blonen, waarvan het gebruik 
verplicht wordt.
- Het uitzetten van het 
schootsveld is omschreven.
- De (veiligheids)controle door 
het bonds- en federatiebestuur 
is omschreven. 
- Checklist voor de instructie 
aan de schootsveldbewaker.
Dit document levert een 
belangrijke bijdrage aan de 
veiligheid. De bonden en 
schutterijen dienen dit als uit-
gangspunt te nemen. Dit om 
ongelukken en daardoor nega-
tieve publiciteit te voorkomen. 
Meer informatie waaronder 
de schootsveldsjablonen staat 
op de website van de OLS-
buksmeesters http://sites.goo-
gle.com/site/olsbuksmeester/.

Circulaire Wapens en 
Munitie verlengd
DEN HAAG – De geldigheid 
van de Circulaire Wapens en 
Munitie 2005 is verlengd tot 3� 
december 20��. Dit is gepubli-
ceerd in de Staatscourant van 
22 december 20�0. Met deze 
maatregel kan de overheid 
de nieuwe CWM gelijktijdig 
in laten gaan met de in 20�� 
nog te wijzigen ‘Wet wapens 
en munitie’ en de ‘Regeling 
wapens en munitie’. Beoogd 
wordt dat dit in de loop van 
20�� geschiedt.

Regels schuttersbuksen 
verder versoepeld
DEN HAAG – De regels voor 
het gebruik van buksen door 
Limburgse schutterijen wor-
den verder versoepeld. VVD-
staatssecretaris Fred Teeven 
van Veiligheid en Justitie heeft 

dat toegezegd tijdens een 
commissievergadering in de 
Tweede Kamer. Volgens de 
huidige regels mogen gasten of 
sponsors van schutterijen niet 
schieten. Dat mag in de nieu-
we regeling wel. Ook moeten 
schutters en buksmeesters ver-

plicht lid zijn van de Schutterij 
Associatie. CDA-Tweede 
Kamerlid Ger Koopmans 
verwacht dat de versoepe-
ling van de wapenregels voor 
Limburgse schutterijen in het 
najaar ingaat (www.olsfedera-
tie.com).

STOKKEM – Op 8 februari 
l.l. vond de loting voor het 
komende OLS in Stokkem 
plaats. Er nemen in 20�� exact 
honderdvijftig schutterijen aan 
deel. De eerste twee plaatsen 

gingen naar de schutterijen 
van Nattenhoven en gemeen-
tegenoot Rotem. Vervolgens 
zullen Siebengewald, Stein, 
Simpelveld, Thorn (St.-
Ansfried), Vlodrop, Kinrooi 

(St.-Ambrosius) Urmond, 
Opoeteren en Maasbracht 
deelnemen aan de vlaggen-
parade en aansluiten in de 
optocht. Deze wordt afgesloten 
door St.-Paulus Epen. 

Rode Leeuw
STRAMPROY – Van de inves-
tituur van de Rode Leeuw (zie 
pag. 5) maakte Fred Vliegen 
een reportage (zie www.
skippy-ontour.nl), waarvan 
bijgaand een selectie. 

Loting OLS
Fred Vliegen  
maakte de foto’s.
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Schutterij organiseerde boerenbruiloft in Maasbree!
MAASBREE – Schutterij St.-
Martinus organiseerde tijdens 
de carnavalsdagen de grote 
boerenbruiloft in Maasbree. 
Dit jaar viert de schutterij 
haar �25-jarig bestaan en 
in dat kader kregen zij de 
‘boorebroelöf ’ toe-
gewezen. Na de 
bekendmaking van 
het gezelschap in 
eigen schutters-
huis en kring op 
zondag 9 januari, 
ging op het bijzon-
der druk bezochte 
‘booremoosbal’ het 
bruidspaar in onder-
trouw. Op carnavals-
dinsdag was dan het 
grote feest. Op het 
Wozocoplein midden 
in Maasbree werden 
bruidegom Peter van 
Gielke van Dielle-
Petrannes zienne 
Sjang en Kit van 

Opstals ziennen Hein, zijnde 
Peter van Lier, en bruid Nicole 
van Henk van Tonna Kwik en 
Driek den Boer en Mia van Pee 
van den Duuke, zijnde Nicole 

Huijs-Linders in de onecht 
verbonden. Daarna volgde in 
feestzaal Niëns een grandioze 
receptie met honderden bezoe-
kers. Een eigen lied (melodie 

Festwiespolka) ging 
er in als koek en 
leverde steevast een 
polonaise op. De 
schutterij leverde 
een schitterende 
‘boorebroelöf ’ af en 
deed van zich spreken 
in de positieve zin. 
Op bijgaande foto 
het gezelschap en het 
boerenbruidspaar.

g  Bruidegom (Peter van Lier) en 
bruid (Nicole Huijs-Linders) 

– compleet met schut-
tersbuks – werden in de 
onecht verbonden.

g  Het gezelschap van de ‘boorebroelöf ’ in Maasbree, dat werd gevormd door schutterij Sint-
Martinus, die dit jaar 125 oud wordt.
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OOST-MAARLAND – Zondag 16 januari vierde 
de schutterij van Oost-Maarland haar jaarlijkse 
patroonsfeest. Hieraan voorafgaand was er een H. 
Mis voor levende en overleden leden. Hierna vond er 
aan de gedenksteen op het kerkhof een bloemenhulde 
plaats. Om elf uur startte in het verenigingslokaal 
de feestvergadering, tijdens welke voorzitter Patrick 
Liebens enkele personen huldigde en grootmeester 
generaal J. Rousch onderscheidingstekens uitreikte.

Patroonsfeest St.-Sebastianus Oost-Maarland

Eerst werden de dames van het 
damescomité in de bloemetjes 
gezet voor hun inzet voor de 
schutterij. Vervolgens waren de 
zes jubilarissen aan de beurt. 
Tamboer �e klas Tamara Wolfs 
en hoofdmarketentster Gerrie 
Nillesen-Deliege werden 
voor hun �2,5 jarig jubileum 
onderscheiden met de ereme-
daille in brons van de Orde 
Broederschap Sebastianus 
Oost-Maarland (OBSOM). 
Vaandrig Peter Huijnen en 
tamboer-majoor Angelique 
Kloos ontvingen bij hun 25-
jarig jubileum de OBSOM in 
zilver. Koning John de Lang 
was 40 jaar lid en ontving het 
OBSOM-Erekruis in zilver 
(officier). Twan Rompelberg 
vierde zijn 40-jarig ere-
voorzitterschap en kreeg de 
OBSOM-Erepenning in goud. 

Uit handen van de voorzitter 
van de R.K. Zuid-Limburgse 
Schutterbond, mr. Pieter 
Scholtes, kregen John, Peter en 
Angelique een onderscheiding 
van het OLS. Vervolgens werd 
Davey Wolfs bevorderd tot 
tamboer korporaal �e klas.

Het kunstwerk ‘de Schutter’ 
werd onthuld door gene-
raal J. Rousch en kolonel G. 
Odekerken. Het �,�0 meter 
hoge beeld is gemaakt en 
geschonken aan de schut-
terij door de metaalkun-
stenaar Chrétien Tossings. 
Ruim �60 uur werd hieraan 
door Chrétien gewerkt. Het 
beeld zal komende zomer 
officieel geplaatst worden 
aan de ‘oude vogelstang’ 
aan de Catharinastraat. 
Vanwege een op korte ter-

mijn geplande reconstructie 
van de Kloppenbergweg-
Chatarinastraat-Putstraat door 
de gemeente was plaatsing 
nu niet raadzaam. Chrétien 
heeft al eerder eigengemaakte 
kunstwerken aan de schutterij 
geschonken. Zo maakte hij in 
2004 een ijzeren ‘Koningsvogel’ 
voor op onze huidige vogel-
stang aan de Kasteellaan. 
In 2009 ontving keizer Jan 
Odekerken een ‘Keizersvogel’. 
Chrétien Tossings werd voor 
deze verdiensten voor onze 
schutterij opgenomen als 

Officier in de OBSOM.
Als laatste werden de drie 
schietkampioenen 20�0, �e 
Robert Nillesen, 2e Patrick 
Liebens, 3e Maurice Partouns, 
door notaris W. Heijnen 
gehuldigd en ontving de win-
naar de ‘Wim Hoenen Trofee’.

Daarna werd de dag voortgezet 
met een feestmaaltijd. Hierna 
sprak de voorzitter een dank-
woord, waarna een receptie 
voor jubilarissen en overige 
onderscheiden personen. Om 
twee uur werd een feestelijke 
rondgang gemaakt door de 
gemeenschap die om �7.30 uur 
eindigde met het defilé aan 
het verenigingslokaal. Toch 
mocht de schutterij later op de 
avond nog een keer aantreden. 
Kastelein Bert Frijns werd aan 
de Catharinastraat afgehaald 
toen hij met een 7e prijs terug-
keerde van de Nederlandse 
persoonlijke biljartkampioen-
schappen. Er werd nog tot in 
de late uurtjes feest gevierd. 
Voor de Roemwaardige schut-
terij was het een feest waar de 
gemeenschap weer trots op 
kan zijn.

 Kolonel Gerard Odekerkeng  De jubilarissen v.l.n.r.: Gerrie Nillesen (12,5 jaar), Tamara Wolfs (12,5), Angelique Kloos (25), Peter 
Huijnen (25), Johnny de Lang (40) en Twan Rompelberg (40).

g  Verzameld bij het beeld v.l.n.r.: kolonel Odekerken, kunstenaar 
Chrétien Tossings met echtgenote en generaal Rousch.
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EYS – Tijdens het patroonsfeest van Sint-Sebastianus 
op 22 en 23 januari was er op de zaterdagavond een 
feestavond voor alle leden met partner. Er was een 
gouden jubilaris, namelijk Sjang Sleypen. Bovendien 
werd een viertal dames gehuldigd, dat sinds 25 jaar 
aan het damessteuncomité verbonden is. Hen viel een 
huldiging ten deel. 

Schutterij Eys kreeg  
nieuwe marketentsters
Jubilarissen tijdens het St.-Sebastianusfeest

‘s Zondags was er een H. 
Mis voor levende en overle-
den schuttersleden. Tijdens 
deze mis las de voorzitter 
het levensverhaal van de 
Heilige Sebastianus voor. 
De schut¬terij leverde 
mis¬dienaars en tijdens de 
consecratie roffelde de trom. 
Tijdens deze eucharistieviering 
werd de vereniging voor ’t 
eerst in haar bestaan uitge-
breid met marketentsters. Zij 
spraken met de hand aan het 
vaandel een eed van trouw uit 
aan de schutterij en ontvingen 
de door pastoor Reijnen geze-
gende insignes die omgehan-
gen werden door de dames van 
de verenigde Marketentsters en 
Zoetelaarsters binnen de OLS-
Federatie. Aan¬sluitend bracht 
de schutterij een bezoek aan 
de begraafplaats, waar ter her-
denking ‘The Last Post’ werd 
gespeeld.

Jubilaris Sjang Sleypen
Sjang Sleypen werd in �96� lid 
van de schutterij. Hij was vele 
jaren geweerdrager en maakte 

deel uit van het exercitiepelo-
ton. Sjang klom op tot guide 
en was als sergeant-majoor de 
kopman van de geweerdragers. 
Gewoonlijk hoefde je niet te 
informeren of Sjang wel pre-
sent was, maar als hij kwam 
was het ook de hoogste tijd 
voor de schutterij om uit te 
rukken. Een tijd lang droeg hij 
het vaandel. Sjang was boven-
dien drie maal koning (�966, 
�968 en �980). In �997 werd  
hij benoemd tot officier in 
de rang van 2e luitenant. Hij 
werd door bondsvoorzitter mr. 

Pieter Scholtes van de RKZLSB 
onderscheiden met de gouden 
OLS-medaille mét kroontje.

Zilveren dames
De dames Marly Berger-
Franken (voorzitter), Hedy 
Lahaye-Boon (penningmees-
ter), Gerda van Loo-Andriolo, 
Lien Meessen-van Loo hebben 
in �986 de stap gekomen om 
het damessteuncomité van 
de schutterij te versterken. 
Sedertdien kan er met recht en 
rede een beroep op hen gedaan 
worden; ze zijn er altijd. Bij 
het koningsvogelschieten of 

bij andere door de schutterij 
op touw gezette activiteiten. 
Bovendien zijn het trouwe 
supporters bij alles wat de 
schutterij onderneemt of aan-
gaat. Hiervoor paste na 25 jaar 
een dankjewel.

g  Dat het opstellen voor een 
groepsfoto wel eens langere tijd 
in beslag kan nemen, bewijst 
bijgaande foto. Een van de 
jongste leden, Christiaan 
Lahaye, in schutterijpolo, 
meent lang genoeg te hebben 
gewacht en beent uit beeld. 
Foto: Pierre Quadakkers

g  De onderscheiden gouden jubi-
laris Sjang Sleypen.

g  De zilveren dames van het damescomité met in hun midden de 
gouden schutterijjubilaris, v.l.n.r.: Lien Meessen-van Loo, Gerda van 
Loo-Andriolo, Sjang Sleypen, Hedy Lahaye-Boon en Marly Berger-
Franken.
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Nieuwe marketentsters
Na rijp beraad hebben vier 
dames besloten om marke-
tentster te worden. Dit zijn 
Lisanne Hendriks, die in 20�0 
de koningstitel veroverde, 
Dionne Troisfontaine, Klaudia 
Meessen en Mihelina de la 
Rosette-Kunej. Inmiddels heb-
ben zij hun uniform met toe-
behoren ontvangen en zelfs al 
even tijdens het laatste bonds-
schuttersfeest in het natte 
Mheer aan de schutterssfeer 
kunnen proeven. De officiële 
installatie vond plaats tijdens 
het patroonsfeest..

   Luc Wolters 
Tekst & kleine foto’s

g  De nieuwe marketentsters zijn v.l.n.r.: Dionne Troisfontaine, Lisanne 
Hendriks (koning 2010), Mihelina de la Rosette-Kunej en Klaudia 
Meessen. De officiële installatie vond plaats op de zondag van het 
patroonsfeest.

g  Voorzitter Leo Eykenboom ging 
voor ’t eerst gekleed in zijn 
nieuwe generaalstenue.

EYS – Op 4 december jl. ben ik op bezoek geweest 
bij de familie De la Rosette in Eys. Reden was het feit 
dat een van de zonen des huizes, Pascal, tijdens het 
OLS in Grubbenvorst een 3e prijs behaalde als solist 
jeugddivisie slagwerk.

Juryvoorzitter bezorgt Pascal zijn verlate prijs

Door een telfout bij de verwer-
king van het juryrapport werd 
in eerste instantie geen prijs 
toegekend en moest het zilve-
ren schild worden nabesteld, 
nadat duidelijk werd dat er een 
fout was gemaakt. Als nieuwe 
voorzitter van de jurycom-
missie werd ik hierover door 
Jacob Gorissen (oud-voorzitter 
jurycommissie) geïnformeerd 

en in contact gebracht met de 
familie De la Rosette.

Om recht te doen aan de door 
Pascal de la Rosette verrichte 
prestatie als solist slagwerk in 
de jeugddivisie is het bestelde 
zilveren D-schild per omgaan-
de door ondergetekende, na 
ontvangst van de leverancier, 
bezorgd bij de rechtmatige 

winnaar. Ik wil Pascal op deze 
manier graag in het zonnetje 
zetten omdat hij als jeugdig 
deelnemer zo lang heeft moe-
ten wachten op zijn zilveren 
schild. 

Tijdens het bezoek bleek ik 
te maken te hebben met een 
echte schuttersfamilie. Pascal 
en broer Juliën zijn sinds hun 
geboorte lid van schutterij 
St.-Sebastianus uit Eys. Eerst 
liepen ze als bordjesdragers 
voor de schutterij en waren ze 
aan het oefenen om de drum-
band te gaan versterken. Pascal 

is dertien �3 jaar, krijgt les van 
de voorzitter van de schutterij, 
Leo Eykenboom, en speelt 
trommel bij de drumband. Als 
solist komt hij uit in de jeugd-
divisie.
Juliën is elf jaar, versterkt de 
drumband als klaroenblazer 
en treedt ook uit als solist in 
de jeugddivisie. Vader Maurice 
is geweerdrager en moeder 
Mihelina is sinds 20�0 toege-
treden als marketentster.

  Henk Vranken 
Voorzitter Jurycommissie  
OLS-Federatie

g  Pascal kreeg zijn prijzenschildje uit handen van juryvoorzitter Henk 
Vranken.

g  De hele familie De la Rosette is bij de Eyser schutterij betrokken, 
v.l.n.r.: moeder Mihelina, die marketentster is geworden, broertje 
Juliën, Pascal en vader Maurice, geweerdrager.     Foto: Luc Wolters
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Stadsschutterij Sittard op weg terug
SITTARD – De in 1988 heropgerichte Stadsschutterij 
Sint-Rosa Sittard kende in haar nog maar korte 
bestaan periodes van ups en downs. In 2009 werd een 
dieptepunt bereikt toen door het geringe ledental zelfs 
niet kon worden deelgenomen aan bondsfeesten, OLS 
en ZLF. Gelukkig ging men niet bij de pakken neerzitten 
en aan het eind van dat jaar mochten we weer een flink 
aantal nieuwe leden begroeten. 

Nieuwe initiatieven
Er werd een nieuwe drumband 
geformeerd onder leiding 
van de ervaren instructeur Jo 
Suijkerbuijk en ook een aantal 
nieuwe geweerdragers trad toe 
tot de gelederen van Sint Rosa. 
Dat leidde ertoe dat we in 
20�0 weer met 25 à 30 geüni-
formeerden op straat versche-
nen en alom hiermee werden 
gefeliciteerd. Er werd ook 
hard gewerkt aan de unifor-
mering. Deze werd na advies 
van het Mariniersmuseum in 
Rotterdam op enkele punten 
aangepast, zodat we nu vol-
ledig gekleed zijn zoals het 
korps mariniers tijdens de tap-
toe Delft in �967. Er werden 
diverse prijzen behaald tijdens 
de diverse schuttersfeesten en 
het OLS-zestal (met maar liefst 
vier debutanten) wist de kave-
ling te behalen. 

Kogelvanger
In september 20�0 was Sint 
Rosa als enige Limburgse 
schutterij te gast bij de herop-

richting van de Stadsschutterij 
van Amsterdam en trok men 
in optocht door het centrum 
van de hoofdstad. Ook hier 
oogstten we veel applaus. Een 
week later mochten we een 
nieuw hoofdstuk aan onze 
nog maar korte geschiedenis 
toevoegen, toen Sint-Rosa 
voor het eerst in haar bestaan 
een eigen schietaccommoda-
tie in gebruik mocht nemen. 
De kogelvanger van de firma 
Janssen werd geplaatst naast 
de jeu-de-bouleshal aan de Dr. 
Nolenslaan en werd officieel 
in gebruik genomen door bur-
gemeester Cox en ingezegend 
deken mgr. Van Rens. 

Nieuwe marketentsters
Vrijdag �5 oktober 20�0 was 
de opening van de Sittardse 
Oktoberfeesten. Nadat burge-
meester Cox het eerste vat bier 
had aangeslagen, had hij nog 
een plichtpleging, namelijk de 
installatie van de marketent-
sters van Sint-Rosa. De vier 
dames verschenen voor het 

eerst in hun geheel nieuwe 
uniformen op het podium 
en kregen van de burgerva-
der hun vaatjes uitgereikt. 
Aansluitend kregen de dames 
de marketentstermedailles 
omgehangen door mevrouw 
Lies Nieling, voorzitster van 
de Stuurgroep Marketentsters. 
Daarmee kent Sint-Rosa nu 
vier officiële marketentsters, te 
weten: Marlies Zegers, Evelien 
Cosemans en de nieuwko-
mers Marjo van der Staay en 
onze koningin 20�0 Whitney 
Hanssen. Zij zullen zeker de 
blikvangers zijn tijdens de 
komende schuttersfeesten.
 
Schutterijen- en 
Gildentreffen
Zondag �7 oktober orga-
niseerde Sint-Rosa voor de 
zesde keer het Internationaal 
Oktoberfeest Schutterijen- en 
Gildentreffen. 25 Verenigingen 

uit heel Nederland en 
Duitsland waren van de par-
tij. Ondanks dat het vrij fris 
was, trok de optocht door de 
Sittardse binnenstad weer vele 
toeschouwers, hetgeen voor 
de deelnemers zeer warm 
aanvoelde. Na de optocht 
werd er massaal gevierd in de 
grote feesttent op muziek van 
de “Palemiger Spatzen” en er 
werd flink gefeest en verbroe-
derd tussen de schutters en gil-
devrienden. Op het buitenter-
rein werd gestreden om de titel 
“Koning der Koningen”.  Na 
een spannende strijd slaagde 
Stephan Keppler uit Menden 
in het Sauerland erin na 92 
schoten de vogel naar beneden 
te halen. Hij ontving in een 
volle feesttent naast de titel 
ook een beker als herinnering. 
Het bleef nog lang gezellig en 
bij het naar huis gaan lieten 
diverse schutterijen al weten 
ook in 20�� weer van de partij 
te zijn en wel op zondag 23 
oktober, bij de zevende editie 
van dit feest.

Schutterijen die interesse 
hebben om die dag ook naar 
Sittard te komen, voor info en 
aanmelding kunt u terecht bij 
Thimo Zegers, e-mail: thimo.
zegers@gmail.com

 Thimo Zegers

g  De vier nieuwe marketentsters.

g  Saluut voor de deelnemende schuttersgilden. g  De Bussen Schutten kwamen niet van een koude ker-
mis thuis, in Sittard.
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Patroonsfeest kon. St.-Sebastianus Voerendaal
VOERENDAAL – Zondag 9 januari 
openden de Voerendaalse schutters 
het nieuwe schuttersseizoen met 
de viering van hun patroonsfeest 
van St.-Sebastianus. Om 10.00 
uur werd begonnen met een H. 
Mis in de H. Laurentiuskerk te 
Voerendaal. Deze mis werd vocaal 
opgeluisterd door het Mannenkoor 
St.-Remigius uit Klimmen en het eigen 
jachthoornkorps. Aan het einde van 
de H. Mis was er traditiegetrouw een 
korte herdenking van de overleden 
leden.

Daarna werden in Cultureel 
Centrum De Borenburg de 
feestelijkheden voortgezet met 
onder meer een brunch en de 
huldiging van de jubilarissen. 
Er waren dit jaar acht jubilaris-
sen te weten: Sjeng Boumans 
en May Gorissen beiden 60 
jaar lid, Petro Hupperichs 
25 jaar lid, Jacques Petit �2,5 
jaar beschermheer, mevrouw 
Monica Wiendels, Rick Camps, 
Wil Maassen en Wiel Vankan, 
allen �2,5 jaar lid.

Met lovende woorden van 
de voorzitter van de Zuid-
Limburgse Schuttersbond 
werden de zestigjarige jubila-
rissen in het zonnetje gezet; 
zij ontvingen voor hun inzet 
en prestaties uit handen van 
de bondsvoorzitter Pieter 

Scholtes de OLS-medaille in 
zilver. Sjeng Boumans kreeg 
behalve de OLS-onderschei-
ding bovendien het zilveren 
ridderkruis van de Europese 
Gemeenschap van Historische 
Schuttersgilden (EGS), voor 
zijn inspanningen en het 
onderhouden van contac-
ten met Schützenbruder uit 
Duitsland.

Jacques Petit was �2,5 jaar 
beschermheer van onze ver-
eniging. Hij werd verrast met 
een groot tinnen bord, dat hij 
dankbaar in ontvangst nam.

Van �4.30 tot �5.30 uur werd 
de twee zestigjarige jubilaris-
sen een drukbezochte receptie 
aangeboden. Iedereen was 
van harte uitgenodigd om dit 

feestelijke hoogtepunt met 
Sjeng en May te komen vie-
ren. Uiteraard stonden ook de 
overige zes jubilarissen achter 
de receptietafel zodat ook zij 
gefeliciteerd konden worden 
met hun jubileum.

Na zestien jaar als comman-
dant mee te zijn gegaan, nam 
Arno de Jong afscheid uit die 
functie. Zijn opvolger Huub 
Colleije werd als nieuwe com-
mandant geïnstalleerd, die de 
eed aan het vaandel aflegde. 
Arno werd tot erecommandant 
van de Voerendaalse schutterij 
benoemd.

De vorig jaar gekozen generaal 
Broer Smeets en luitenant-
generaal Aloïs Eussen legden 
eveneens beiden de eed af aan 
het vaandel.

Ook werd er aandacht 
geschonken aan het nieuwe 
koningspaar Harold en Marie-
José Peeters, die op deze dag 
voor het eerst als koningspaar 
mee gingen.

De Voerendaalse jubilarissen.

g  May Gorissen wordt onderscheiden 
door de bondssecretaris.

g  Sjeng Boumans en eega worden gefeliciteerd 
met het jubileum.

g  De twee generaals, Broer Smeets (r.) en 
Aloïs Eussen (l.), legden met de hand aan 
het vaandel de eed van trouw af.

g  Arno de Jong installeert zijn 
opvolger Huub Colleije (r.) als 
commandant.
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Beschermheer 
dokter 
Jongschaap
 NIEUWENHAGEN 
– Huisarts, dokter 
Sjef Jongschaap, die 
we in het afgelopen 

nummer (LS 89, 8) voorstel-
den als nieuwe bescherm-
heer van schutterij Koningin 
Wilhelmina Nieuwenhagen 
werd koninklijk onderschei-
den. Vooraleer hij een sedert 
tien jaar bestaand ‘gat’ bij de 
Nieuwenhaagse schutterij 
opvulde, telde hij al tal van 
maatschappelijke verdiensten, 
onder meer als bescherm-
heer van de harmonie van 
Lauradorp. J.J.G. Jongschaap 
was gedurende 35 jaar huis-
arts in Lauradorp-Landgraaf. 
Hij startte er een medisch 
centrum, dat hij wil uitbou-
wen tot een zorgcentrum met 
zorgwoningen. De huisartsen-
praktijk heeft hij aan zijn zoon 
overgedragen, maar hij blijft 
op medisch gebied actief op 
het gebied van overgewicht. 

Jongschaap is bij diverse 
verenigingen betrokken, als 
beschermheer, bestuurslid of 
medicus. Bij gelegenheid van 
zijn afscheidsreceptie als huis-
arts werd hij op 8 januari 20�� 
onderscheiden als Lid in de 
Orde van Oranje-Nassau.

 Luc Wolters

Burgerkeizer  
Hub Hodinius
SIMPELVELD – Op zondag 
�6 januari 20�� vierde Hub 
Hodinius zijn veertigjarig 
lidmaatschap van de R.K. 
Turn- en Acrobatenclub 
Simpelveld (TAC). Hub 
heeft zich als toestelturner, 
piramidebouwer, tamboer, 
jeugdleider, internationaal 
jurylid, 2e voorzitter van de 
Internationaler Turnverband 
en niet in het laatst als TAC-
voorzitter gedurende dertig 
jaar bijzonder verdienstelijk 
gemaakt voor deze vereniging. 
Maar Hub heeft niet alleen op 
dit vlak zijn sporen verdiend. 
Politiek is hij sinds �98� actief 
bij ‘Simpelveld lokaal’, waarvan 
hij sinds �994 lijsttrekker, frac-
tievoorzitter en raadslid is en 
ettelijke jaren wethouder was 
(�995-2002). Hub is betrokken 
bij tal van jubileumfeesten in 
het Simpelveldse en is voorts 
beschermheer van fanfare 
Eendracht Huls-Simpelveld, 
voorzitter personeelsvereni-

ging Herlecollege, bestuurslid 
Buurtvereniging en voorzitter 
Simpelvelds verenigingsover-
leg. Hij werd door burgemees-
ter Bogman van Simpelveld 
koninklijk onderscheiden. Hub 
Hodinius is sinds 2009 bur-
gerkeizer van schutterij Sint-
George Simpelveld.

 Luc Wolters

Koninklijke onderscheidingen

g  Sjef Jongschaap, Landgraaf. g  Hub Hodinius, Simpelveld..

Molenbeersel onder de schietboom
MOLENBEERSEL –  
Het gedenkboek 
Molenbeersel onder de 
schietboom, dat in het 
voorjaar 20�� verschijnt, 
is een uitgave van de 
Geschied- en heem-
kundige kring Kinrooi. 
Het is samengesteld 
door Pol Spreuwers, 
van wie al eerder 
boeken verschenen, 
over �00 jaar zusters 
H. Hart van Maria 
en �00 jaar Kon. 
fanfare Sint-Isidorus 
Molenbeersel.
Dit boek handelt 
over de bestaans-
geschiedenis van 

het schutterswezen in het 
algemeen en de geschiedenis 
van de drie plaatselijke schut-
terijen:
-Sint-Hubertus, Manestraat
-Sint-Lambertus, Dorp en
-Sint-Martinus, Grootbeersel
Het boek, gedrukt op A4-for-
maat telt ruim 200 pagina’s en 
is rijk geïllustreerd met circa 
400 prachtige, unieke foto’s en 
andere fraaie afbeeldingen in 
kleur!

De kostprijs bedraagt 25 
euro excl. verzendings-
kosten. Rekeningnummer 
735-22200��-57 ten name 
van de Koninklijke Schutterij 
Sint-Lambertus - 3640 

Molenbeersel met vermelding: 
‘boek Molenbeersel onder de 
schietboom’.
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Onder de schietboom
Jubilarissen Sint-Oda 
Boshoven
BOSHOVEN – Op de jaar-
lijkse feestavond van de schut-
terij kregen de volgende leden 
een onderscheiding voor hun 
50-, 40- en 25-jarig lidmaat-
schap. Sjef Smeets en Sjaak 
van Lierop zijn beiden 50 
jaar lid. Sjef heeft nooit een 
uniform gedragen maar wel 
als schutter meegedaan. Sjaak 
heeft jarenlang in het korps de 
sousafoon gespeeld en is als 
vendelier ook zeer verdienste-
lijk geweest. Henk Briels is 40 
jaar lid van de OLS-Federatie 
en Limburgse Bond van 
Tamboerkorpsen (LBT); hij 
is begonnen bij schutterij St.-
Catharina Stramproy en vanaf 
�989 lid bij St.-Oda Boshoven. 
Hier bespeelt hij de sousafoon 
en heeft door zijn ervaring in 
Stramproy ook het vendelen 
willen opstarten, een idee dat 
helaas weer rustend is. Henk 
zit ook in de zestalcommissie. 
Erna Huyerjans is 25 jaar lid 
van OLS en LBT; ze is begon-
nen bij schutterij St.-Barbara 
Tungelroy en vanaf �985 lid 
van St.-Oda Boshoven. Ze 
bespeelt de hoorn en is tevens 

keizerin van onze vereniging.
Alle jubilarissen van harte 
proficiat. Tevens werden 
deze avond de bekers uitge-
reikt van de jeugdkampioen 
schieten; deze ging naar 
Yvette Huyerjans, de 2e plaats 
was voor Raimon Doensen. 
Maurice Briels werd in het 
zonnetje gezet en ontving 
een bon van Adams voor zijn 
Limburgs Kampioenschap 
kleine trom in de �e divisie.

  Marion Briels-Caris

Huub Stoop 
erevoorzitter St.-
Sebastianus Heel
HEEL – Na achttien jaar 
voorzitter van schutterij 
St.-Sebastianus Heel te zijn 
geweest, is Huub Stoop afge-
treden en hij stelde zich niet 
meer herkiesbaar. Hij vond dat 
het goed was geweest en dat 
het tijd is voor vernieuwing 
en verjonging in het bestuur. 
Vanwege de vele en bijzondere 
verdiensten voor de schutterij 
heeft het bestuur besloten, na 
bekrachtiging door de alge-
mene ledenvergadering van �4 
januari, om Huub te benoe-

men tot erevoorzitter van 
St.-Sebastianus Heel. Huub 
volgt hiermee Jan Henckens op 
die tot zijn overlijden in 2005 
erevoorzitter van de schutterij 
was.
Ook echtgenote On werd in 
de bloemetjes gezet voor haar 
jarenlange ondersteuning van 
de voorzitter en haar vele ver-
diensten voor de vereniging. 
De opvolger van Huub is 
aangetreden in de persoon van 
Lowie Eijkelhardt. Lowie werd 
tijdens deze ledenvergadering 
met algehele stemmen gekozen 
tot nieuwe voorzitter van de 
schutterij.

Tjeu Nieskens officier
ROGGEL – Tijdens een 
plechtige hoogmis in de Sint-
Willibrorduskerk te Stramproy 
vond op zondag 23 januari 
20�� de investituur plaats van 
de Edele Eed-Broederschap 
van de Souvereine Orde van 
de Rode Leeuw van Limburg 
en de Heilige Sebastianus. 
Enkelen werden als schutbroe-
der in de orde opgenomen en 
anderen werden bevorderd 
tot officier. Tjeu Nieskens 
werd tijdens deze investituur 
tot officier bevorderd voor 
zijn jarenlange inzet voor zijn 
schutterij, St.-Paulus te Roggel, 
waar Tjeu al ruim dertig jaar 
lid van is en de Kantonnale 

bond van Schutterijen 
‘Eendracht Maakt Macht’, waar 
hij dertig jaar bestuurslid is 
geweest.

Sint-Sebastianusviering 
te Klimmen
KLIMMEN – Op zondag 23 
januari werd in Klimmen 
het patroonsfeest van Sint-
Sebastianus gevierd. De schut-
terij is aanwezig bij de Heilige 
Mis voor levende en overleden 
leden, die onder meer door de 
drumband wordt opgeluisterd. 
Hierna volgen een bezoek aan 
het kerkhof, een koffietafel als-
mede de huldiging van schiet-
kampioenen en jubilarissen. 
Dit zijn:
 
Piet Hamers: 40 jaar lid
Piet ging al op zeer jeugdige 
leeftijd samen met zijn buur-
man op pad om met behulp 
van een handkar, papier te 

g  De gehuldigde Boshovense schutters. Van links naar rechts de jubi-
larissen Sjef Smeets (50 jaar), Sjaak van Lierop (50 jaar), Henk 
Briels (40 jaar), Erna Huyerjans (25 jaar) en kampioen Maurice 
Briels. Zittend de jeugdkampioenen: Raimon Doensen (2e) en Yvette 
Huyerjans (1e).

g  On en Huub Stoop, die ere-
voorzitter van de schutterij van 
Heel werd.

g  Tjeu Nieskens, Roggel.
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verzamelen voor de schutterij. 
Toen hij echter oud genoeg 
was om een geweer te dragen, 
trad hij als geweerdrager toe 
en werd na enkele jaren trouw 
oefenen, lid van het exerci-
tiepeloton. Verder bleek hij 
ook nog een zéér begenadigd 
schutter te zijn die als lid van 
het A-zestal, de kleuren van 
zijn vereniging op een uitste-
kende wijze wist te verdedigen. 

Herbert van Summeren:  
40 jaar lid
Begon te oefenen op een 
klaroen en trad al snel toe 
tot de drumband waar hij in 
de loop der jaren zowat alle 
blaasinstrumenten bespeelde. 
Intussen heeft Herbert zijn 
instrument aan de wilgen 
gehangen en maakt hij deel 
uit van de geweerdragers. 

Bovendien is hij lid van schiet-
ploeg.

Jordie Kevers: 25 jaar lid
Als jongste telg van een schut-
tersfamilie werd Jordie direct 
na zijn geboorte al aangemeld 

als lid van de Klimmense 
schutterij. Toen hij groot 
genoeg was om een trommel 
te kunnen dragen, trad hij 
toe tot de drumband waar hij 
tot op de dag van vandaag als 
tamboer in het voorste gelid 

marcheert. Ook hij maakt deel 
uit van de schietploeg.

  Tekst: Wiel Leunissen
Foto’s: Lieske Leunissen
 

g  Piet Hamers. g  Herbert van Summeren. g  Jordie Kevers.

12,5 jaar
Guy Bastings St.-Sebastianus Mheer
Mark Broeders St.-Sebastianus Voerendaal
Rick Camps St.-Sebastianus Voerendaal
Wil Maassen St.-Sebastianus Voerendaal
Jacques Petit St.-Sebastianus Voerendaal
G. Peulen St.-Barbara Reuver
Wiel Vankan St.-Sebastianus Voerendaal
Monica Wiendels St.-Sebastianus Voerendaal

25 jaar
I. Berger St.-Sebastiaan Dorne
H.L. Beugelsdijk St.-Sebastianus Herkenbosch
Th.G.M. Beugelsdijk-Jansen St.-Sebastianus Herkenbosch
A.J.E. Bongartz St.-Ansfried Thorn
A. Boonen St.-Martinus Grootbeersel
E.J.M. Brouwers St.-Brigida Noorbeek
M. Douven St.-Joseph Sweikhuizen
R.M.M. Gabriels St.-Ansfried Thorn
J. ter Haar St.-Joseph Sweikhuizen
C. Hoofs St.-Joseph Sweikhuizen 
P.P.H. Huijnen St.-Sebastianus Oost-Maarland
P.E.L. Hupperichs St.-Sebastianus Voerendaal
J.G.L. Jeucken St.-Jan Grubbenvorst
J.J.G. Kevers St.-Sebastianus Klimmen
A.H.L. Kloos St.-Sebastianus Oost-Maarland
P.H.C.M. van Melick St.-Sebastianus Herkenbosch
R.M.J. Pricken St.-Brigida Noorbeek 
J.N.P. Sijben St.-Jan Grubbenvorst
R.J.G. Somers St.-Brigida Noorbeek

G. Teuwen St.-Servatius Raam
J.H. Winckelmolen St.-Nicolaas Heythuysen
J.P.J.P.M. Wyers St.-Brigida Noorbeek

40 jaar
Gerrit van Buchem St.-Sebastianus Mheer
J. Dries St.-Sebastiaan Dorne
J.B.J. van Eygen St.-Servatius Raam
Th.H. Frenken St.-Paulus Roggel
P.J.H.G. Hamers St.-Sebastianus Klimmen
M. Janssen St.-Sebastiaan Dorne
W.H. v.d. Klundert St.-Joseph Buchten
J.H.E. de Lang St.-Sebastianus Oost-Maarland
R.M.E. Sevriens St.-Antonius Slek-Echt
W.J.H. Sillekens St.-Paulus Roggel
H.G.B.M. van Summeren St.-Sebastianus Klimmen
mr. Bert van de Weyer St.-Sebastianus Kerkrade

50 jaar
J. Dirckx St.-Sebastiaan Grote-Brogel
J.J.V.G. Haagmans St.-Martinus Houthem St.-Gerlach
J. Roosen St.-Sebastiaan Dorne
H.G.A. Schurgens St.-Martinus Houthem St.-Gerlach
H.J. Sleijpen St.-Sebastianus Eys
M.J. Wagemans St.-Paulus Roggel

60 jaar Erelid OLS (zilver)
S.L.J. Boumans St.-Sebastianus Voerendaal
J.A. Claessen St.-Sebastianus Herkenbosch
M.J.M. Gorissen St.-Sebastianus Voerendaal

Jubilarissen



Fons Franssen,
lid van St.-Hubertus Schaes-
berg. Overleden op � juni 
20�0. Fons Franssen was 
aanvankelijk lid van Sint-
Sebastianus Eys, werd in 
Schaesberg soldaat en was er 
de laatste jaren rustend lid. 
Fons was 26 jaar lid van de 
vereniging met hem verloor 
Schaesberg een gewaardeerd 
lid.

g  Fons Franssen, in vroeger jaren 
al schutter.  
Foto: Oud Limburgs ’79 
Voerendaal

In memoriam:  
Sjra (Tex) Berben
28 Juli j.l. kregen wij, de 
Bussen Schutten Broederschap 
van St.-Martinus, het bericht 
dat ons lid en oud-bestuurs-
lid Sjra Berben dood in zijn 
woning was aangetroffen. Het 
bericht sloeg in als een bom; 
volkomen onverwacht is hij 
van ons heengegaan er was 
geen enkel voorteken van ziek-
te of ander onheil. Niemand 
had aan zoiets gedacht.
Sjra, beter bekend als Tex – hij 
dankte deze bijnaam aan zijn 
voorkeur op jonge leeftijd 
voor de Tex Mex – was op alle 
gebied een zeer verdienstelijk 
lid. Tijdens het vijftigjarig 
jubileum van de drumband in 
mei ontving hij zelf de onder-

scheidingen voor het gouden 
lidmaatschap van OLS-
Federatie en LBT. Vanwege zijn 
lange staat van dienst – vijftig 
jaar als tamboer – werd hij 
binnen het muziekkorps beti-
teld als ‘Her Kapelmeister’, 
waarmee hij best vereerd was.
Sjra was een Pietje precies die 
altijd op zijn eigen rustige en 
degelijke manier te werk ging.
Ook was hij een meer dan 
verdienstelijk schutter, waarbij 
hij ook weer met die precisie 
veel titels heeft behaald. Tot 
nog toe heeft niemand zijn 
aantal koningstitels weten te 
evenaren. In �972, �973, �980, 
2004 en 2006 wist hij deze 
titel op de bölkes te veroveren. 
Jammer genoeg ging het in 
�974, toen hij op ‘keizers-
sjäöt’ stond, tamelijk snel mis. 
Verenigingskampioen werd hij 
in ’73, ’83 en ’85; De VoBeNo 
beker, waarvan hij zelf mede-
schenker was, won hij in ’75, 
’84 en ’95; de Sjeng van Rijt 
beker in ’89 en 2002, de Hub 
en Hub beker in 2005 en er 
was nog een aantal keren dat 
hij bij het OLS op het bordes 
mocht verschijnen omdat hij 
met het zestal in de top tien 
was geëindigd. 
Zeer jammer dat we hem nu 
al moeten missen; hij had bin-
nen de vereniging nog diverse 
plannen; ook jammer dat hij 
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nog geen jaar van zijn vrij tijd 
in het vroegpensioen heeft  
mogen genieten. Wij zullen 
hem blijven herinneren als een 
op en top ‘sjöt’ die stond voor 
zijn vereniging, die nooit ver-
geefs een beroep op hem deed 
en waar hij alles voor over had. 
Wij wensen zijn familie en 
bekenden heel veel sterkte toe 
om dit verlies te kunnen dra-
gen; het zal moeilijk zijn hem 
te vervangen. Dat hij moge 
rusten in vrede.

In memoriam:  
Wiel Vossen
Op 8 oktober j.l. hebben wij, 
de Bussen Schutten Neer, in 
de kerk van zijn woonplaats 
Kessel Eik, volgens eeuwen-
oude traditie, met schutterseer 
afscheid genomen van Wiel 
Vossen. Slechts enkele weken 
voor zijn zeventigste verjaar-
dag is hij aan een onomkeer-
bare ziekte overleden, een 
ziekte waartegen ondanks 
zijn vechtlust geen kruit was 
gewassen.
54 Jaar is hij lid geweest; hij 
vulde dat op zijn eigen wijze 
in. Voor het bloedserieuze, dat 
hij overigens wel enorm waar-
deerde, was hij niet in de wieg 
gelegd en dat liet hij graag aan 
anderen over. Hij combineerde 
graag het nuttige met het aan-
gename, iets wat hem altijd 
zeer goed lukte. Desondanks 
was hij ook een zeer goed 
schutter en kon hij zich met 
de besten meten, dat hem twee 
keer de koningstitel opleverde, 
in �969 en �976. Dat die titel 
hem goed beviel, bleek wel, 
daar hij vele malen vaste inval-
ler was als op enig moment de 
echte koning verhinderd was.
Zonder veel moeite had hij 
jaren in het A-zestal kunnen 
schieten maar dat hoefde voor 
hem niet persé. Met oefenen 
kon hij al na drie schoten 
zeggen: “het is goed geweest, 
waarom al die kogels weg-
schieten, laat er ons maar om 
kaarten”. Anderzijds was hij 
er enorm trots op als in de 

optocht of met schieten weer 
de nodige prijzen gewonnen 
waren. Hij stak dat ook niet 
onder stoelen of banken, zeker 
niet toen hij op het OLS in 
Neer de verrichtingen van zijn 
schutterij van dichtbij kon 
volgen, iets dat hem zichtbaar 
goed deed.
Hij heeft jarenlang samen met 
anderen kogels gegoten, een 
serieuze bezigheid. Kogels, die 
hij niet alleen goot, ze ook aan 
een kritische blik onderwierp, 
ze zelf wegschoot en … ook 
in het schootsveld terugzocht. 
Zoeken van met name voor-
werpen uit de oudheid was 
een andere passie van hem. 
Net zo goed als hij de kogels 
blindelings wist te vinden, wist 
hij ook de plaatsen met oud-
heidkundige voorwerpen te 
vinden die hem een verzame-
ling opleverde, waarmee hij tot 
ver buiten de provinciegrenzen 
naam heeft opgebouwd.
In dit verhaal moeten ook 
vrouw Miep, bijgestaan door 
hun kinderen en andere fami-
lieleden vermeld worden. Zij 
waren het die Wiel jarenlang 
liefdevol verzorgd hebben. 
Op zo’n intensieve wijze dat 
geen enkele instantie deze dag 
en nacht, dag in dag uit, over 
weken, maanden, jaren, in 
staat was te geven. 
Wij als Bussen Schutten, 
Broederschap van St.-Martinus 
zijn blij dat we Wiel in ons 
midden hebben gehad. Een 
schut in hart en nieren. Wij 

Wij gedenken...

g  Sjra Berben, Neer. g  Wiel Vossen, Neer.



wensen Miep, Paul en Brigitta 
met hun kinderen en de doch-
ters Annemie en Petra, kracht 
om dit zware en niet goed te 
maken verlies te kunnen dra-
gen. Dat hij moge rusten in 
vrede.

Harry Nacken, 
lid van St.-Lambertus 
Broeksittard. Overleden in 
oktober 20�0.

In memoriam: Harry Nacken
Intens verdrietig, maar dank-
baar voor al het goede dat hij 
ons gegeven heeft, is woensdag 
op 65-jarige leeftijd van ons 
heengegaan ons zeer gewaar-
deerd rustend lid, oud-geweer-
drager en oud-officier Harry 
Nacken. Hij was een beschei-
den man en goed lid voor onze 
vereniging. De crematie met 
schutterseer vond op zaterdag 
9 oktober in het crematorium 
te Geleen plaats.

  Schutterij Sint-Lambertus 
Broeksittard

A.P.E. Tolk, 
oud-beschermheer St.-
Laurentius Spaubeek. 
Overleden in oktober 20�0.

In memoriam: dokter Tolk
Ons bereikte het droevige 
bericht van het overlijden van 
ons zeer gewaardeerd buiten-
gewoon erelid dokter A.P.E. 
Tolk. Hij is 25 jaar, van �966 
tot �99� beschermheer geweest 
van onze schutterij en was zeer 
nauw bij het schuttersgebeuren 
betrokken. Hij zal nog lang in 
onze herinnering blijven.

  Schutterij Sint-Laurentius 
Spaubeek

Jacq Stals, 
lid van St.-Catharina 
Stramproy. Overleden op 85-
jarige leeftijd op 28 november 
20�0.

In memoriam Jacq Stals
Jacq was vanaf �945 lid van 
schutterij St.-Catharina. In 

�956 werd hij koning. Hij was 
geruime tijd bestuurslid en 
vervulde in de periode van 
�955 tot �96� de functie van 
secretaris.
In �97� ontving Jacq de fede-
ratiemedaille in zilver voor 
zijn 25-jarig lidmaatschap en 
het insigne in goud mocht hij 
ontvangen in �995. In 2005 
ontving Jacq de EGS-onder-
scheiding in goud voor zijn 
60-jarig lidmaatschap. Tijdens 
het vogelschieten op 8 april 
van dit jaar kreeg Jacq nog het 
zilveren schild van de OLS-
Federatie voor meer dan 60 
jaar lidmaatschap. 
Hoewel Jacq tot zijn verdriet 
al lange tijd vanwege zijn 
gezondheid niet meer actief 
kon deelnemen aan alle acti-
viteiten, bleef hij het wel en 
wee van de schutterij altijd 
van nabij volgen. Zo kreeg 
schoonzus Anny dan ook stee-
vast voor een schuttersfeest de 
vraag: “Lieëtse mich wete waat 
ze gemaakt hebbe mèt sjete?” 
Hoe groot zijn betrokkenheid 
met het schutterswezen en zijn 
schutterij was, bleek maar weer 
eens op het patroonsfeest in 
2002 toen hij de schutterij een 
zilveren schild aanbood met 
daarin verwerkt drie medailles 
van drie generaties Stals. Eén 
daarvan is de oudste persoon-
lijke herinneringsmedaille van 
de schutterij, die in �903 is 
geschonken aan Wevers Tieske, 
de opa van Jacq, vanwege zijn 
30-jarig jubileum als tamboer-
maître. Jacq vond het belang-
rijk dat deze medaille en de 
nagedachtenis aan drie gene-

raties Stals goed bewaard zou-
den blijven voor de toekomst. 
De namen die vermeld staan 
op het schild zijn: J.M. Stals 
(Wevers Tieske), �848 -�926, 
Th. Stals (Wevers Bert), �890-
�986 en tot slot, en wij zullen 
er nog voor zorgen dat het 
overlijdensjaar op het schild 
wordt toegevoegd, P.J. Stals 
(Wevers Jacq), �925-20�0. 
Wij danken Jacq voor zijn 
steun, inzet en belangstelling 
voor schutterij St.-Catharina. 
Moge hij rusten in vrede. We 
wensen Toos, Jeannette en 
Johan, Jasper en Jules en ver-
dere familie veel sterkte toe 
bij het dragen van dit grote 
verlies.

Wiel Beerens, 
lid van Stadsgilde Sinte-
Catharina Weert. Wiel was 
vijftien jaar actief lid van het 
Gilde en stuurde de bouwcom-
missie aan. Hij was een zeer 
trouw en bijzonder actief lid, 
dat altijd en immer aanwezig 
was, hij had kortom de juiste 
Gilde mentaliteit. Daarnaast 

ontplooide hij zich als mantel-
zorger voor zieke leden en als 
postbode voor het bezorgen 
van brieven en het vereni-
gingsblad. Wiel Beerens werd 
67 jaar en is geheel onverwacht 
gestorven op vrijdagmorgen 
�0 december 20�0.

Oeeze Wiel es d’r neet mieer …
’t Woor absoluut ‘Oeeze Wiel’ 
want Wiel woor oonver-
braekeluk verboonge aan ’t 
Gilde en ’t Gilde aan hem. “’t 
Gilde woor zieen kindje”. Hae 
stong âlzelaeve klaor um waat 
dan auch te verzörrege, aan 
te pakke en um zieene eige 
wieze gooie raod te gaeve. Hae 
meudje zich gaer oeeveral mei-
j, zieeker asj bouwzake woore. 
En hae woor d’r auch, trots wi-
j un pauw, in zieen Generaols 
Galakostuum. As ve oet-
trokke nao ’t boeteland of in 
Nederland dan woore d’r beej, 
en gaer. Hae haaj gelieek met 
eederein kâl en dan verteldje 
hae oetgebreidj oeever zien 
Gilde. In zieene umgang met 
de anger lede woore hieel 
humoristisch mer wul oet-
dagendj. Hae haaj de mieest 
smakulukke belaevenisse klaor 
staon um te vertelle, miestâl 
met un bitje oeeverdrieving. 
Di-j woert per peelske stieeds 
groeeter. Waat haaje toch völ 
streek oetgehaaldj. Schoeen, 
mer det zulle ve noow motte 
misse. 
Wiel woor gekaptj oet echt 
kei-jhaard broonsgreun 
Limburgs eikehout. Unnen 
echte Limburger in hert en 
neere, un monumènt. Hae haaj 
stijl en droog det auch oet. 
Wiel heel van minse en wist 
d’r good mei-j um te gaon. Det 
es auch ein van di-j sterreke 
peunte di-j noow verloeere 
zeen gegânge en di-j ve hieel 
errug zulle misse. Mer in oees 
gedachtes zal hae noeets ver-
dwieene, vae zulle hem beej 
os haoje as unne feine kaerel, 
good van aard, humoristies en 
hieel errug sociaal. 
Oees Livvenhieer hieet hem 
völ te vreug beej os wegge-
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g  Jacq Stals, Stramproy.

g  Zilveren schild met drie gene-
raties Stals.

g  Wiel Beerens, Weert.



noeeme, mer ich deenk dette 
hem gaer beej zich haaj en dan 
hebbe vae niks mieer te zegke. 
Hae veugtj zich noow beej di-j 
anger lede van ‘t Stadsgilde 
di-j auch al boeeve zeen. Noow 
kanne eur opdrei-je en same  
aojbette. Hae es noow beej 
Sinte Catharina zelf, di-j hem 
met oepe erm oontvingtj en 
opneemtj.
Vae haoje Wiel in oees herin-
nering, as unnen echte vreend, 
as Oeeze Wiel.
Wiel, a Dieu, tot bij God.

Har Craenen,
lid van het St.-Sebastianus 
Gilde Beegden. Overleden op 
�3 december 20�0.

g  Har Craenen, Beegden. 
Foto: website

In memoriam: Har Craenen
Ons bereikte het droe-
vige bericht dat ons lid Har 
Craenen op 74-jarige leeftijd is 
overleden. Har heeft zich vele 
jaren ingezet voor ons Gilde. 
De plechtige uitvaartdienst 
werd gehouden op donder-
dag �6 december om �3.30 
uur in de St.-Martinuskerk te 
Beegden Wij hebben Har met 
gepaste schutterseer naar zijn 
laatste rustplaats begeleid.

  St.-Sebastianusgilde Beegden

Leo Silvertand, 
lid van St.-Hubertus 
Schaesberg. Overleden op 38-
jarige leeftijd op 26 december 
20�0.

In memoriam: Leo Silvertand

Geschokt hoorden wij dat Leo 
Silvertand ons is ontvallen. 
Hij was een gewaardeerd lid 
van onze schutterij en hij zal 
gemist worden om wie en hoe 
hij was. Hij was als soldaat pas 
korte tijd lid, sinds 20�0; maar 
hij was hij het goede hout 
gesneden en zette zich met 
volle overtuiging in om het 
schutterswezen op de kaart te 
blijven zetten. Wij wensen zijn 
familie sterkte toe en hopen 
dat zij deze tegenslag te boven 
komen. Leo is met schutterseer 
uitgeleide gedaan.

  Bestuur en leden schutterij  
St.-Hubertus Schaesberg

Sjeng Bovens, 
lid van het Nachtwachtgilde 
Berg & Terblijt. Overleden op 
78-jarige leeftijd op 30 decem-
ber 20�0.

g  Sjeng Bovens, Berg & Terblijt.

In memoriam: Sjeng Bovens
Met grote verslagenheid ont-

vingen wij het droevige bericht  
van het overlijden van onze 
schuttersvriend, medeoprich-
ter en erepenningmeester, 
onderscheiden als Lid in de 
orde van Oranje Nassau: Sjeng 
Bovens * �9 juni �932 - + 30 
december 20�0 
Gedurende zijn lidmaatschap 
van 47 jaren, vervulde hij 
maar liefst 40 jaren als pen-
ningmeester en 47 jaren de rol 
van piekenier Barend Harmsen 
Bolhamer. Met het overlijden 
van Sjeng verliezen wij een 
groot markant Nachtwachter, 
een steun en toeverlaat, een 
voorbeeld en vertrouwensman 
voor onze vereniging. Die 
waardering bleek ook uit de 
bezoeken die Sjeng mocht ont-
vangen van Nachtwachters op 
zijn ziekbed.
De plechtige uitvaart heeft 
plaatsgevonden op woensdag 5 
januari om �4.00u in de paro-
chiekerk van H.H. Monulphus 
& Gondulphus te Berg & 
Terblijt, gevolgd door de cre-
matie in crematorium Walpot 
te Eijsden.
Wij wensen zijn zussen veel 
sterkte bij het verwerken van 
het gemis van hun broer en 
familie veel sterkte toe bij het 
overlijden van Sjeng Bovens.

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

Sjef Offermans, 
lid van Sint-Michaël 
Doenrade. Overleden in janu-
ari 20��.

In memoriam: Sjef Offermans
Vol ongeloof en diepbedroefd 
hebben wij het overlijden 
vernomen van ons lid Sjef 
Offermans. Sjef was altijd een 
drijvende kracht achter onze 
schutterij Sint-Michaël. 
Sjef, dankjewel voor je trouwe 
dienst aan onze vereniging vele 
decennia lang. Geniet nu maar 
daarboven van de prestaties 
van jouw geliefde schutterij 
Sint-Michaël. 

Wij wensen de familie veel 
sterkte toe in deze moeilijke 
tijden.

  Bestuur en leden van schutterij 
Sint-Michaël Doenrade

Jan Sonnemans, 
erelid van St.-Antonius 
Nederweert. Overleden op 7 
januari 20��.

De 7 “Schutters”deugden van 
Jan
•  Jan, man en echtgenoot van 

Jo, Jo waar hij bijzonder trots 
op was. Hij vertelde altijd 
met veel liefde in zijn stem 
over zijn Jo en de viervoeters. 
Trots was hij dat zijn Jo de 
allereerste vrouwelijke voor-
zitter van onze schutterij in 
Boeket is geweest en deze op 
een zeer bijzondere manier 
leidde, met ondersteuning 
van: natuurlijk Jan.

•  Jan, een bijzondere man. Hij 
vertelde heel graag verhalen 
uit zijn bijzondere leven. 
Doorspekt met zoveel humor, 
levenswijsheid en ervaring, 
dat we altijd met veel plezier 
naar hem luisterden. Ook 
kon hij levendig vertellen 
over zijn belevenissen in en 
over onze vereniging. Hij kon 
ook mopperen als het hem 
niet aanstond wat er gebeur-
de. Op zijn eigen manier 
vertelde hij dan waar het op 
stond.

•  Jan, kogelmaker. Blokjes-, 
stokjes- en ‘reaken’-maker. 
Je hoefde Jan maar te vragen 
om iets voor de schutterij te 
doen, dan was zijn antwoord 
altijd: ‘dat is goed’. Met de 
organisatie van LDS, OLS 
en bondsfeest was Jan van 
onschatbare waarde. In de 
voorafgaande maanden was 
Jan in touw om met zijn col-
lega-schutters te zorgen dat 
schietinrichting, bolletjes en 
stokjes in orde kwamen. Ook 
maakte hij vele honderden 
kogels, zodat de schutters 
konden schieten op tal van 
schuttersfeesten en schiet-
wedstrijden. Wat was hij trots 
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toen onze dames het LDS 
wonnen en later onze vereni-
ging het OLS won, een tita-
nenstrijd. Dat allemaal met 
kogels, gemaakt door Jan.

•  Jan, Buksmeester en Schutter. 
Vele jaren was Jan buksmees-
ter. Op zijn eigen ludieke 
manier bracht hij de schut-
ters tot rust en vertelde hen 
precies hoe ze konden schie-
ten om het bölke te raken. 
Jan was schutter in hart en 
nieren, jarenlang in het eerste 
zestal en vaste waarde in het 
OLS-team. De laatste jaren in 
het 2e zestal als laatste schut. 
Regelmatig mocht ik de para-
plu voor hem vasthouden, 
zodat hij de bölkes met vaste 
hand afschoot. Vele prijzen 
hebben we gewonnen, mede 
door vakmanschap en preci-
sie van Jan.

•  Jan, Optekenaar. Vele jaren 
deed jij je werk als opteke-
naar op de bondsfeesten. 
Je herkende Jan als de man 
met de pijp en het spiegel-
tje, waarmee hij eenvoudig 
kon zien of raak of mis was 
geschoten. Tijdens ons zie-
kenbezoek aan Jan kwam 
hij hier nog op terug. Jan 
was een sociale man die met 
iedereen ’n praatje maakte op 
de bondsfeesten en iedereen 
kende hem dan ook.

•  Jan, “Professor” uitvinder, 
van legio voorwerpen voor 
de schutterswereld. In zijn 
ribbroek, ruiten blouse en 
bretels was hij het prototype 
van een professor. Hij was 
uitvinder van: de kogel-
machine (machine die �00 
kogels gelijktijdig kon ver-
vaardigen om hierna in de 
hulzen te worden verwerkt). 
De hulzenschoonmaker op 
accu. De slaghoedjes “wip-
per” tang, enz. enz. Door 
deze zeer intelligente man 
hebben we vooruitstrevende 
producten en machines 
kunnen gebruiken en hier-
door onze schietkwaliteiten 
kunnen verbeteren. Zie de 
behaalde schietresultaten van 
laatste jaren.

•  Jan, een zeer markante man. 
Een uitstekende schutter 
met een geweldig gevoel 
voor samen, samen doen en 
samen zijn. In zijn soberheid, 
een unieke persoonlijkheid, 
geliefd door mens en dier. 
34 jaar was Jan lid van onze 
vereniging. Sinds � november 
�976 heeft hij zich hiervoor 
met grote inzet en werkzaam-
heid ingezet. Daarvoor zijn 
we hem veel dank verschul-
digd. Een markante man en 
schutter is heengegaan.

  Mien Tulkens, namens 
Bestuur en leden schutterij  
St.-Antonius Nederweert

Jean Walraven, 
initiator van het schutte-
rijmuseum, eertijds jurylid, 
redacteur van het schutters-
tijdschrift en voorzitter van de 
Normencommissie. Overleden 
op 78-jarige leeftijd op �0 
januari 20��.

g  Jean Walraven, Roermond. 
Foto: Wim Pijpers

In memoriam:  
drs. Jean Walraven
Maandag �0 januari overleed 
drs. Jean Walraven op 78-jarige 
leeftijd na een lang ziekbed, in 
Verzorgingstehuis St.-Camillus 
te Roermond. Jean was een van 
die mensen die we vooral ken-
nen als iemand die, samen met 
zijn echtgenote, het Limburgse 
schutterswezen een bijzonder 
warm hart toedroegen. 

Jean was leraar Frans en 
Russisch aan Scholengemeen-

schap St.-Ursula in Roermond 
en later in Horn. Niet zo 
vreemd dus dat zijn interesse 
ook uitging naar de Franse 
taal, de Franse cultuur en de 
schrijver Proust. 

De betrokkenheid van Jean 
met het Limburgse schutters-
wezen dateert uit de beginja-
ren zestig van de vorige eeuw. 
Na zijn hernieuwde vestiging 
in Limburg in �965 zien we 
zijn naam vaak in relatie tot 
het Limburgse schutterswe-
zen. Jean had plannen om te 
promoveren. Helaas werd hem 
deze kans ontnomen doordat 
iemand anders een soortgelijk 
onderzoek iets eerder ver-
richtte over het schutterswezen 
en promoveerde.
Jean was de grondlegger/
initiator van het Limburgs 
Schutterijen Museum in 
Kasteel Hoensbroek. Om dit 
te verwezenlijken, bezocht hij 
de schutterijen en gaf voor-
drachten. Aan het einde van 
zijn voordracht gaf hij het 
advies om belangrijke stukken 
van de schutterij niet te laten 
verstoffen, maar in bruikleen 
af te staan aan het museum. 
Een documentatiecentrum bij 
het museum achtte Jean van-
zelfsprekend. Vandaar dat hij, 
gewapend met een bandrecor-
der, schutters bezocht en hen 
liet vertellen over hun schut-
terservaringen uit vroegere 
tijden. Onder grote belang-
stelling werd het Limburgs 
Schutterijen Museum geopend 
in �976. 
Daarna zien we zijn naam 
vaker als jurylid van het OLS, 
ZLF en bij veel bondsschut-
tersfeesten. Wanneer je een 
juryrapport van Jean kreeg, 
dan wist je als beoordeelde 
waar je aan toe was en wat er 
allemaal verbeteren moest. 
Logisch als we het jureren 
plaatsen in relatie tot zijn 
beroep van leraar. Jean was 
de eerste voorzitter van de 
Normencommissie. 
Ook zag Jean kans om andere 
kennis van de Limburgse 

volkscultuur over te dragen. 
Typisch Limburgse gebruiken 
(zoals vrijen en trouwen vroe-
ger), kruiden, etc herleefden 
zo in de gedachten van de vele 
toehoorders.
Wanneer in �988 het Limburgs 
Schutterstijdschrift van start 
gaat, behoort Jean tot het 
eerste redactieteam. Sla de 
oudere nummers van het 
Limburgs Schutterstijdschrift 
er maar op na en je krijgt een 
goede indruk over zijn grote 
kennis/veelzijdigheid van het 
Limburgse Schutterswezen. 

In 2002 werd Jean getrof-
fen door een herseninfarct. 
Opname in Revalidatie- 
centrum Hoensbroek was 
onvermijdelijk. Hij herstelde 
en ging weer aan de slag voor 
zijn schutterswezen. Een twee-
de herseninfarct in augustus 
2008 zorgde voor een gedeel-
telijke verlamming en een 
opname in Verzorgingstehuis 
St.-Camillus. Toch geeft Jean 
de moed niet op en doet er 
alles aan om weer te genezen. 
Het mocht echter niet zo zijn.
Jammer was de geringe 
belangstelling van het 
Limburgse schutterswezen tij-
dens de uitvaart. Zeker als we 
dit plaatsen in de ruim veertig 
jaar dat Jean belangeloos is 
opgetreden als jurylid, etc.

Voor zijn verdiensten voor het 
Limburgse Schutterswezen 
werd Jean onderscheiden met 
de gouden OLS-medaille, 
de SAS-legpenning, als offi-
cier in de Orde van de Rode 
Leeuw en een Koninklijke 
Onderscheiding tijdens de 7e 
Limburgse Schuttersdag in 
2000 (op voordracht van het 
Limburgs Schutterstijdschrift).

Laten we als Limburgse 
Schutterswezen voortgaan in 
de gedachten van Jean. 
Wij wensen zijn echtgenote en 
kinderen veel sterkte om dit 
grote verlies te kunnen dragen.

  Wim Pijpers
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Mevrouw Beeltje 
Duijndam-Rietman, 
jurylid bond EMM. Geboren 
�� september �933. Lid in 
de Orde van Oranje Nassau. 
Overleden op 22 januari 20��.

P.L. (Piet) Goeden,
lid van St.-Paulus Roggel. 
Overleden op 80-jarige leeftijd 
op 23 januari 20��.

g  Piet Goeden, Roggel.

In memoriam: Piet Goeden
Met verslagenheid hebben 
we kennisgenomen van het 
overlijden van ons oudste 
en een van de meest gewaar-
deerde leden, Piet Goeden. 
Zondagmorgen 23 januari 
20�� vroeg is Piet na een kort-
stondig ziekbed, op 80-jarige 
leeftijd overleden. Piet werd lid 
in �958, dus een paar jaar na 
de oprichting van onze schut-
terij (�955). Vanaf dat jaar 
ook, is Café Dennenoord de 
thuisbasis van onze schutterij, 
na de plaatsing van de eerste 
schietbomen. Piet en zijn 
vrouw Jeanne waren jarenlang 
de uitbaters, waarbij onze 
schutters in het café en zaal 
‘De Korrel’ terecht konden. 
Naast alle werkzaamheden 
als gastheer was Piet maar 
liefst veertig jaar schutter in 
het eerste zestal, meestal als 
achteropsjöt. Zijn kwalitei-
ten als schutter leidden ertoe 
dat Piet zich maar liefst vijf 
keer tot schutterskoning wist 
te kronen, namelijk in �977, 
�979, �986, �997 en 2002. 
Alleen wijlen Sjra Korsten 
deed hem dat na. Dat onze 

vereniging nog altijd bestaat 
en financieel gezond is, is ook 
grotendeels Piets verdienste, 
vanwege zijn penningmeester-
schap vanaf �972 tot 200�. In 
200� trad hij af als penning-
meester en werd hij benoemd 
tot erebestuurslid. Vanwege 
onder andere alle voornoemde 
activiteiten werd Piet in 2000 
benoemd tot ‘Schutbroeder 
in de Edele Eedbroederschap 
van de Soevereine Orde van 
de Rode Leeuw van Limburg 
en de Heilige Sebastianus’. Het 
spreekt voor zich dat schutterij 
St.-Paulus heel veel aan Piet 
te danken heeft en hij enorm 
gemist zal worden. Wij wensen 
Jeanne, Mart, Martijn, Frank & 
Loes, familie Goeden en fami-
lie Bongaerts alle sterkte toe.

  Bestuur en leden schutterij St.-
Paulus Roggel

Leon Beckers, 
keizer van St.-Elisabeth 
Stokkem. Overleden te Dilsen-
Stokkem op 75-jarige leeftijd 
op 28 januari 20��. Begraven 
op 2 februari.

g Keizer Leon Beckers, Stokkem.

In memoriam: Leon Beckers
De op 8 juni �935 in Stokkem 
geboren Leon Beckers was 
reeds lange tijd aan schutterij 
Sint-Elisabeth Stokkem ver-
bonden. Hier toonde hij zich 
zeer gecharmeerd van koning- 
en keizerschap van de vereni-
ging. Het koningsvogelschieten 
staat in Stokkem dan ook 
garant voor een grote dosis 
spanning en sensatie met een 

enorm grote zelf vervaardigde 
koningsvogel. Maar alvorens 
Beckers keizer heeft kunnen 
worden, was er een lange weg 
te gaan. Maar liefst tien (!) 
keer behaalde hij het koning-
schap. Driemaal had hij keizer 
kunnen worden, maar werd hij 
gedwarsboomd door andere 
trefzekere schutters. In �989 
had Leon Beckers wederom de 
kans de keizerstitel te behalen. 
In dat jaar kreeg hij de hoog-
ste eer evenmin geschonken 
en lagen er rivalen op de loer. 
Er waren circa zevenhonderd 
schoten nodig om de vogel 
te doen vallen, waarvan Leon 
Beckers er 68 met een authen-
tieke voorlader voor zijn 
rekening nam. Maar Beckers 
bewees zich als goede schut-
ter en werd toen voor de elfde 
maal koning en daarmee kei-
zer. Het gebruik bepaalde dat 
de snelste vrouw, die bij hem 
geraakte, koningin zou worden 
en in zijn geval keizerin; die 
eer viel te beurt aan Berthilia 
Salden. De fiere Beckers gaf 
ruim twintig jaar naar beste 
kunnen inhoud aan het keizer-
schap van de Stokkemse schut-
terij. Hij maakte in �994 het 
OLS mee en raakt nu geschei-
den van zijn schutterij van 
Stokkem op het moment dat 
deze zich wederom opmaakt 
voor de organisatie van het 
OLS, in 20��.

  Luc Wolters

Wim Goossens, 
lid van St.-Joseph Stein. 
Overleden op 63-jarige leeftijd 
op 3� januari 20��. Hem werd 
met schutterseer uitgeleide 
gedaan op 5 februari.

In memoriam: Wim Goossens
Wim Goossens werd in �980 
actief lid van schutterij St.-
Joseph Stein. Eerst als geweer-
drager en rechter guide, sinds 
2006 als tamboer-majoor. In 
de jaren �989, �993 en �997 
was Wim koning. Tijdens het 
�00-jarig jubileum in 2004 
vierde hij zijn eigen 25-jarig 

jubileum als schutter en werd 
onderscheiden met de zilve-
ren OLS-medaille alsmede de 
zilveren speld van zijn schut-
terij. Wim’s grote hobby was 
de schutterij. Thuis kon er van 
alles gebeuren, maar als hij zijn 
uniform aan had, telde niets 
anders meer dan de vereni-
ging. Ook zijn vrouw en twee 
kinderen waren actief lid als 
geweerdrager en tamboer. Hij 
was apetrots op zijn nieuwe 
tamboer-maître stok en sjerp, 
die hij helaas maar een paar 
keer kon dragen. In de schut-
terswereld stond Wim bekend 
om zijn humor. Het zal moei-
lijk worden om de leegte die 
hij achterlaat, op te vullen.
Wim, bedankt voor alles. 
Vergeten zullen we je nooit.
Namens het bestuur, leden en 
ereleden van schutterij St.-
Joseph Stein wensen we de 
familie en kennissen veel sterk-
te en kracht bij het verwerken 
van zijn verlies.

Toon Cuijpers, 
lid van HH. Marcellinus & 
Petrus Geleen. Overleden op 
55-jarige leeftijd op 6 februari 
20��.

In memoriam: Toon Cuijpers
De schutterij HH. Marcellinus 
en Petrus van Geleen heeft met 
verslagenheid kennis genomen 
van het overlijden van ons zeer 
gewaardeerd lid Toon Cuijpers.
Toon was lid sinds 6 juni 
�994. In �996 en 2000 was hij 
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koning van onze schutterij. 
Als geweerdrager en schut-
ter in het A-zestal konden we 
altijd op hem rekenen. Hij was 
een voorbeeld in het verlenen 
van zijn medewerking bij alle 
activiteiten. Met veel dank-
baarheid blijven we hem in 
herinnering houden. We wen-
sen Riny, Shirley en Thijs veel 
sterkte toe.

g  Toon Cuijpers, Geleen. 
Foto: website
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Inhoudsopgave

Koningspaar 2011 
Marcel Rietjens en Angelique 
Lupsen.
Schutterij St.-Severinus 
Grathem

Instructeur gezocht
Het ‘Trommler- und 
Pfeifferkorps’ uit het Duitse 
Breberen nabij Gangelt is op 
zoek naar een nieuwe instruc-
teur. Daarom deze oproep. U 
kunt daarover contact opne-
men met de (Nederlandstalige) 
Joyce Gelissen, die lid is van 
het trommel- en fluiterskorps. 
E-mail: info@tortadolci.nl

Moge hij rusten in vrede. Er 
werd met schutterseer afscheid 
van hem genomen tijdens de 
afscheidsdienst op �2 februari 
in het crematorium te Geleen. 

  Schutterij HH. Marcellinus en 
Petrus

Leon Pepels,
lid van St.-Joseph Stein. 
Overleden op 6�-jarige leeftijd 
op �2 februari 20�� en met 
schutterseer uitgeleide gedaan 
op �8 februari. (IM volgt)

Frans Janssen,
erelid, generaal b.d., oud-
schietmeester en kamerschut-
ter van de Jonge en Oude 
Nobele Valkenburg. Overleden 
op 85-jarige leeftijd op �4 
februari en met schutterseer 
op �9 februari begraven.

Rien van der Maat,
lid van Kon. St.-Lambertus 
Oirsbeek. Overleden op 24 
februari 20�� op 69-jarige leef-
tijd (IM volgt).



•	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

KONINGINNEJURKEN
en

BRUIDSJURKEN
Alleen nieuwe jurken, 300 stuks,

minder dan de helft van de winkelprijs.

VERKOOP OP AFSPRAAK

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

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

LOUISE MODE
Vroenhof 10 - Valkenburg-Houthem

(zie ook Gouden Gids)




