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Voorwoord 
Wij zijn er een beetje fier op dat het is gelukt om u het vertrouwde schutterstijdschrift ook 
in deze moeilijke tijd te kunnen aanbieden. Aanvankelijk was de vrees dat door gebrek aan 
activiteiten zoals bondsfeesten, koningsvogelschieten en straks het OLS, ZLF en LDS, er 
onvoldoende kopij zou zijn om het blad te vullen. Echter het belangrijkste in de schutterswereld, 
de schutter, die laat zich niet uit het veld slaan. Dat geldt ook voor de redactieleden. Een Zoom
sessie - voor een aantal redactieleden de eerste keer- bood een goed alternatief om met elkaar 
te overleggen en afspraken te maken. Het resultaat ligt voor u. Enkele schutterijen hebben ons 
naar aanleiding van een oproep op Facebock geïnformeerd over hun activiteiten t ijdens deze 
crisis. Wij hadden gehoopt op meer, zodat schutterijen ideeën voor activiteiten kunnen delen. 
Het is zeker nu van evident belang dat schutterijen activiteiten ontplooien die de leden het 
wij-gevoel geven. De digitale wereld biedt mogelijkheden om actief te blijven. Groepsappen, 
Zoomen, muziekuitvoeringen, een muziekwedstrijd voor drumbands zijn enkele voorbeelden. 
Het is behelpen en absoluut geen vervanger voor live-activiteiten maar het bindt leden met 
de vereniging. Op websites, Facebock en ook in dit kwartaalblad wordt nu vaker een duik in 
de geschiedenis van de vereniging genomen. Prachtige foto's, video's en smeuïge verhalen 
laten nu de jonge schutters zien waar de roots van hun schutterij liggen. In dit nummer-
extra uitgebreid met vier pagina's!- kunt u weer genieten van een groot aantal artikelen over 
mensen en zaken zoals de Notendag in Susteren, de integratie 
van vrouwen en jeugd in de schutterijen, de impact van de 
grensafsluiting, 75 jaar koningszilver in Mheer etc. In deze 
uitgave het eerste artikel over een van onze adverteerders, 
janfré uniformenmakers te Maastricht. In deze moeilijke tijd 
willen wij de trouwe adverteerders, die door het afgelasten 
van activiteiten en evenementen de omzet zien wegvallen, 
naast een reductie op de tarieven extra aandacht geven. Wij 
wensen u heel veel sterkte en gezondheid in de komende tijd, 
waarbij onze gedachten ook uitgaan naar nabestaanden die een 
dierbare hebben verloren. 

Een verloren jaar, dat is 2020. Geen schuttersfeesten, zelfs 
geen schuttersactiviteiten of andere groepssamenkomsten. 
We hoeven het niet helemaal zonder te stellen, bewijst een 
aantal inventieve gebeurtenissen in dit nummer. Maar voor 
het virus en de gezondheid moet dit jaar bijna alles wijken. 
Daarbij is opmerkelijk dat onze voornaamste patroonheilige 
Sebastianus niet alleen de schutterspatroon is, maar ook in 
geval van de besmettelijke ziekte, de pest, werd aangeroepen. 
Vanuit het coronatijdperk wordt een sprong in de tijd gemaakt 
naar de tijd dat de pest heerste en worden de (schutters-)heili
gen benoemd die daarbij hulp boden (zie pag. 14-15). 
Hans Holbein schilderde het martelaarschap van St.-Sebastianus 
(circa 1516), altaarstuk, Afte Pinakothek, München. 

Illustratie Sjötdown {shutdown): schutterij HH. Marcellinus & 
Petrus Geleen. 

(Hierboven): het hart van het schutterstijdschrift en een 
schutter kloppen altijd. Ook in de Coronatijd. 
Foto: )ean Arntz 

Voor alle administratieve 
zaken, zoals aan- en afmel
den van abonnees, adreswij
zigingen etc. en voor adver
tenties en betalingen kunt 
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Het volgende nummer 
van het Limburgs Schutters
tijdschrift zal in september 
ve~chijnen.Kopij kantot 
1 augustus ingeleverd wor
den bij de redactie, 
t .a.v. Luc Wolters, 
Dr. Schweitzerstraat 4, 
6369 XL Simpelveld, E-mail: 
luc_wolters@)yahoo.com 
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Het zwaard van Damocles boven de schuttersfeesten 

BORN- ECHT - Donderdag 12 maart, pers
conferentie van minister-president Mark 
Rutte met maatregelen om het Corona
virus te bestrijden. Twee weken na de 
carnavalstijd was wel duidelijk geworden 
dat de wereld slachtoffer was geworden 
van een onzichtbare en dodelijke vijand: 
COVID-19. Inmiddels hebben we duizen
den slachtoffers te betreuren en nog meer 
mensen hebben te maken gehad van dit 
verschrikkelijke virus. En nog steeds is 
het virus niet bedwongen. 
Tijdens die briefing van Rutte werd er 
al gewag gemaakt van het feit dat bij
eenkomsten met meer dan 100 perso
nen in heel Nederland worden afgelast. 
Uiteraard een detail binnen de keur aan 
preventieve medische maatregelen. Zou 
dit dan kunnen betekenen dat ook onze 
schuttersfeesten dit jaar geen doorgang 
kunnen vinden. Deze gedachtegang zette 
het bondsbestuur van Schuttersbond 
Eendracht Born-Echt e.o. aan het denken. 
In eerste instantie zocht het dagelijks 
bestuur (DB) contact met elkaar. Wat te 
doen? 

Eerst maar even de kalmte en rust bewa
ren: alleen binnen het DB werd gepro
beerd mogelijke scenario's te schetsen, 
in een later stadium met de overige 
bestuursleden. Een week later werd er 
contact opgenomen met de organisa
toren van de bondsteesten van 2020: 
Sint Martinus Linne, Sint Lambertus 
Broeksittard, Sint Martinus Holturn en 
Heilig Kruis Grevenbicht. Nog veel onze
kerheden, maar er was nog een sprankje 
hoop bij Linne en Broeksittard. Wellicht 
tegen beter weten in, want een week 
later, op 23 maart, kwam de genadeklap 
met het verbod op alle evenementen tot 
minimaall juni. En de eerste twee feesten 
hadden in mei moeten plaatsvinden. Daar 
was nu een duidelijke streep doorheen 
gezet. 

Het welbekende zwaard van Damocles 
hing boven de Limburgse schuttersweien. 
De enige vraag was alleen wanneer het 
zou vallen. Zou het gehele seizoen in het 
water vallen door deze pandemie? Na rug-

2 Limburgs Schutterstijdschrift 127- juni 2020 

Het dreigende zwaard van Damocles. 
Geschilderd door Richard Westall (1812). 

Collectie: Ackland Art Museum. 

gespraak met het gehele bondsbestuur 
werden nu alle verenigingen binnen de 
bond aangeschreven. 

Sint Martinus Holturn had vooraf al een 
heldere uiteenzetting geschreven waarin 
zij stelden dat het voor hen onmogelijk 
was dit jaar een bonctsfeest te organise
ren. De extreme gevolgen van het Corona
virus hadden voor Holturn al betekenis 
gekregen. Geen tot weinig sponsorinkom
sten, onzekerheid over de lengte van het 
verbod op evenementen en de gezond
heidsrisico's in het algemeen. Bovendien 
rees de vraag: hoeveel vertrouwen heeft 
de maatschappij in de zomer in groot
schalig samenkomen op evenementen? 
Al deze redenen waren voor Holturn reden 
om af te zien van de organisatie van het 
derde bonctsfeest in juni. En daar was alle 
begrip voor op te brengen. 

Dit schrijven werd 24 maart gedeeld met 
de andere verenigingen. Met de weten
schap dat alleen het laatste bonctsfeest 
van het Heilig Kruis Grevenbicht nog op 
de agenda stond, ontstond er een onge
makkelijke situatie; niet in de laatste 
plaats voor Grevenbicht. Desalniettemin 
besloot ook het bestuur van het Heilig 

Kruis al snel - en met gelijke redenen 
zoals Holturn al aanvoerde - om af te 
zien van organisatie. En daarmee viel 
Damocles' zwaard over het schutters
seizoen 2020 voor de Schuttersbond 
Eendracht Born-Echt e.o. De organisato
ren was het immers onmogelijk gemaakt 
om een bonctsfeest te organiseren. Of 
de toekomstverwachting was zo somber 
geworden dat de vooruitzichten op een 
geslaagd feest minimaal waren gewor
den. 

Nog diezelfde avond viel de beslissing 
om het gehele schuttersseizoen van de 
bond af te gelasten. De gezondheid van 
iedereen moest dit jaar voorop staan, zo 
veel was inmiddels wel duidelijk gewor
den. De annulering van het seizoen werd 
meteen gecommuniceerd via e-mail en de 
sociale media. Gelukkig waren de reacties 
begrijpend van aard: de schutters en hun 
publiek zagen in dat het een onvermijde
lijke, maar juiste beslissing was. 

Meteen kwam vanuit de verenigin
gen de suggestie om het hele jaar dan 
maar op te schuiven. Hier zat echter 
een addertje onder het gras aangezien 
Eendracht Grevenbicht in 2021 het ZLF 
zou organiseren. En daarmee ontstond 
de mogelijkheid dat er in Grevenbicht 
twee verenigingen een schuttersfeest in 
hetzelfde jaar zouden moeten organise
ren. Een onwenselijke situatie voor beide 
verenigingen, zeker gezien het feit dat 
Eendracht Grevenbicht toestemming bin
nen de bond had gekregen om hun bonds
feest een week na het ZLF te organiseren. 
De bond was dus afhankelijk van het ZLF. 
Op 27 maart maakte de OLS-organisatie 
wereldkundig het OLS 2020 te Meijel 
eveneens een jaar te verplaatsen. Te lange 
leste werd ook de ZLF-organisatie door 
de omstandigheden gedwongen om dit 
festijn een jaar te verplaatsen. Inmiddels 
heeft de overheid overigens besloten dat 
het houden van evenementen verboden 
is tot 1 september. 
Hoe nu verder? Eigenlijk begint de voor
bereiding van voren af aan. De organi
satoren van dit jaar moeten (opnieuw) 



datums zoeken welke schikken voor 
iedere afzonderlijke vereniging. Want 
bij voorkeur willen deze verenigingen zo 
snel mogelijk enige vorm van zekerheid 
met het oog op volgend jaar. Begrijpelijk 
gezien het feit dat het gehele traject rich 
ting een bandsfeest opnieuw moet wor
den opgestart. En in die fase bevindt de 
Schuttersbond Eendracht Born-Echt e.o. 
zich nu. Er wordt contact met iedere ver
eniging onderhouden om tot een nieuwe 
schuttersagenda voor 2021 en zelfs 2022 

én 2023 te komen. Deze verschuiving 
leek makkelijk, maar intussen is gebleken 
dat er meer consequenties aan het licht 
komen. Als voorbeeld: schootsvelden die 

Het voelt onwerkelijl< 
Zondag 10 mei. Op deze dag zou ook het 
schuttersseizoen van de schuttersbond 
Eendracht Born-Echt e.o. van start gaan 
met het eerste bandsfeest georganiseerd 
door St.-Martinus Linne. Helaas heeft dit 
vanwege de coronacrisis niet zo mogen 
zijn. 
Dit jaar hebben alle bonden hun schut
tersactiviteiten inclusief o.a. bondsfees
ten, koningsvogelschieten, patroonsfees
ten, huldiging jubilarissen, enz. moeten 
annuleren. Geen OLS, geen ZLF, het voelt 
onwerkelijk, heel vreemd, heel onnatuur
lijk met een heel raar gevoel op zondag
morgen 10 mei. 

Wat doe je op zo'n dag? je wordt 's mor
gens wakker en denkt er aan wat een 
start van een mooi schuttersseizoen zou 
moeten worden. Tegen 12 uur, na de voor-

in 2022 beschikbaar waren, blijken dat 
een jaar later niet te zijn. Kortom, het 
wordt weer even puzzelen om alles op de 
rit te krijgen. 

Maar voorop staat dat onze hobby een 
leuke, maar momenteel onbelangrijke bij
zaak is geworden. Het Corona-virus slaat 
diepe wonden in de gehele maatschappij. 
Zoals eerder gezegd moet de gezondheid 
van iedereen op de eerste plaats worden 
gesteld. De onzekerheid zal zeker nog een 
tijdje blijven bestaan, maar we mogen de 
hoop niet verliezen om in de toekomst 
onze hobby weer te kunnen uitoefenen. 

bereidingen, het verzamelen van diverse 
papieren, P-kaart voor de voorruit zouden 
we op weg zijn gegaan naar Linne waar 
een mooi bandsfeest stond te gebeuren. 
Helaas geen ontvangst, binnentrekken, 
opening, optocht met defilé, schietwed
strijden en alle terreinwedstrijden. Dit 
alles missen we. We missen de spanning, 
de gezelligheid en de saamhorigheid. 
We missen de spanning van het bekend 
maken van de prijzen, de blijdschap en 
trots, vooral bij de jeugd, bij het behalen 
van een prijs. De spanning van wie de 
winnaar van de dagbeker zou zijn. Na 
afloop het gezellige feest in de feesttent. 

Het voelt nog steeds onwerkelijk maar er 
komen ongetwijfeld weer betere tijden en 
kunnen we ons verheugen op een fantas
tisch schuttersseizoen 2021. 

Het bondbestuur van Schuttersbond 
Eendracht Born-Echt e.o. en alle aan
gesloten verenigingen wenst de gehele 
gemeenschap, en alle schutters in het 
bijzonder, kracht en sterkte toe in deze 
turbulente tijden. In gedachten zijn we 
bij elkaar en hopelijk volgend jaar ook 
weer fysiek tijdens de bondsfeesten, het 
OLS in Meijel en het ZLF in Schimmert. En 
al die andere plaatselijke evenementen 
die ook zo belangrijk zijn voor de lokale 
gemeenschappen. Hou vol en let een 
beetje op elkaar! 

Ralph]essen (secretaris Schuttersbond 
Eendracht Bom-Echt e.o.) 

Respect voor de schutterijen die al een 
aantal voorbereidingen hadden getroffen 
voor de organisatie van hun bandsfeest 
en alle andere schuttersactiviteiten en 
dan strooit zo'n rotvirus roet in het eten. 

Van mijn kant uit wens ik iedereen met 
hun gezinnen, leden van onze schutte
rijen, bestuursleden, vrijwilligers, bands
bestuursleden, juryleden, sponsoren, enz. 
heel veel sterkte in deze moeilijke tijd in 
de hoop dat we weer betere tijden krijgen 
en we volgend jaar weer kunnen genieten 
van onze mooie schutterstraditie. 
Let op elkaar en blijf gezond. 

Theo Hoorens, voorzitter schuttersbond 
Eendracht Bom-Echt e.o. 

Foto's: Fred Vliegen, bondsjeest Eendracht Bom Echt (Nieuwstadt 2012). 
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Dodenherdenl<ing met taptoesignaal 

Amstenrade 

Eys 

Op 4 mei houden we in Nederland om 
20.00 uur traditiegetrouw twee minuten 
stilte in acht om de overledenen te eren 
en in gedachten te houden. Omdat dit 
jaar de Nationale Herdenking op de Dam 
zonder publiek plaats zou vinden, had het 
Nationale Comité 4 en 5 mei muzikanten 
opgeroepen om op 4 mei om 
19.58 uur op het balkon of in 
de tuin het taptoesignaal te 
spelen. Daarna volgen de twee 
minuten stilte. Diverse schut
terijen en muziekgezelschap
pen hebben hier gevolg aan 
gegeven. 
De afvaardiging van schutte
rij 5t.-Sebastianus Puth kreeg 
hulp van fanfare St.-Cecilia 
en met z'n vieren - Peter, 
Wiel, Arno (trompettist) en 

Mechelen 
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Baexem Beek 

Gulpen 

Mark jan - stonden ze bij de kerk. Ook 
St.-Sebastianus Schinnen kreeg hulp van 
de plaatselijke fanfare in de persoon van 
Roger Diederen. In Vaesrade speelde Bram 
Minnen van St.-Martinus op het kerk
hof. Frank Bouwens van St.-Laurentius 
Spaubeek speelde in Spaubeek en Beek. 

Neer 

Oirsbeek Schinnen 

Maastricht 

Frank Dols van St.-Sebastianus 
Klimmen speelde bij een 
wegkruis in Gulpen en Leon 
Franssen van St.-Gertrudis 
Amstenrade liet in zijn woon
plaats Maastricht van zich 
horen; Randy Leunissen 
speelde in Amstenrade op het 
kerkhof en Rob Spierings en 
jules Meijers speelden vanuit 
het kasteel. Sjef Stolmann van 
St.-Lambertus speelde voor 
Oirsbeek. 

In Baexem werd de Dodenherdenking 
luister bijgezet met het leggen van een 
bloemstuk. Ook in Neer weerklonk het 
taptoesignaal, daar bij het standbeeld. 
In Wessem werden de vlaggen halfstok 
gelaten en bracht het koningspaar een 
groet bij het monument voor de geval-

Puth 

Spaubeek 



Vaesrade 

Wessem 

lenen. Te Mechelen was generaal 
Peter Lindelauf de taptoeblazer, ter
wij l zich bij de Heerenhof ook de 
vaandeldrager vervoegd had voor 
het brengen van de groet. In Eys 
verzamelden zich vier trompettisten 
annex klaroenblazers op de hoogge
legen Zwartebrugweg om hun klan
ten van het taptoesignaal en na de 
twee minuten stilte het Wilhelmus 
over het in het beekdal gelegen Eys te 
laten klinken. Dit werd verzorgd door 
Huub Versteeghen, Scott Huppertz, 
Damiano Vluggen en Willy Huppertz. 

In Steyl was de voor
malige parochie
kerk - het huidige 
Schutterijmuseum 
- plaats van han
deling. Ook hier 
kwamen vier trom
pettisten bijeen, 
van wie er twee de 
kerktoren beklom
men tot aan de 
balkonnetjes en de 
andere twee zich 
voor de deur pos
teerden. Martijn 

Steyl 

Dorssers, horecavrijwi lliger in het muse
um en verbonden aan schuttersbroeder
schap St.-Martinus Tegelen had zich van 
de hulp verzekerd van Danny jacobs, Stan 
Siebgens en Britt van der Meulen. Al bij de 
eerste klanken kwam menig Steylenaar 
naar buiten om deze bijzondere hulde 
waa r te nemen. 

Op alle plaatsen was er veel waardering 
voor de taptoeblazers. Zij gaven met nog 
vee l meer anderen invull ing aa n een bij
zondere Dodenherdenking op 4 mei. 

Wat doen schutterijen tijdens de Sjötdown? 
Een oproep op 
de facebockpa
gina Limburgse 
Schutterswereld 
luidde: Met welke 
dingen is de schut
terij nu bezig tij
dens deze verplich
te rustperiode? Zijn 
er binnen uw ver
eniging init iatieven 
genomen om het 
groepsgevoel toch 
te blijven onder
houden? 
Vanuit Amstenrade 
berichtte Paul 
Roberts dat de 
muzikanten van 
Sint-Gertrudis via 
filmpjes doorgaan 
met hun muziekles 
via hun groepsapp. 
Leden maken zelf 
filmpjes van hun 
oefeningen en 
krijgen daarop tips 
van hun instruc
teur. Ook dagen 
leden elkaar uit om 
bepaalde oefenin
gen na te spelen. 
Verder wordt er bij 
Sint-Gertrudis Amstenrade gewerkt aan 
een quiz over de schutterij , historie en 

Ook di9itaal9aan de drumbandoejenin9en door 
bij Sint-Gertrudis Amstenrade. Filip van Kaulille uit. 

cultuur. "Op deze 
manier proberen we 
de leden actief en 
betrokken te hou
den", aldus Paul. 
An Verwichte van 
Sint-Sebastiaan 
As laat weten dat 
zij hun wekelijkse 
samenkomst op 
donderdagavond 
hebben vervangen. 
"Samen de andere 
leden houden wij nu 
een kwisavond via 
een quiz die wordt 
gemaakt door onze 
voorzitter Bjorn 
Ulenaers, die dat 
goed doet!" laat An 
weten. Op de face
bockpagina van 
Sint-joris Kaulille 
posten ze elke dag 
een 'challenge' om 
onze schutters en 
schuttersvrienden 
"in hun kot" een 
beetje tijdverdrijf te 
bieden. "Iedereen is 
welkom om mee te 
doen via onze pagi
na", nodigt Sarina 

Sonja Creemers 
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Coumn 

Veranderingsbereidheid 
Een interview 

door Leon Franssen 

Zij moet gedacht hebben 
dat overgroot-opa Sjeuf 
al heel wat ervaring had 
met veranderingen binnen 
het verenigingsleven. Hij 
was al 88 jaar en al 82 jaar 
lid van 'zijn' schutterij. 
Achterkleindochter Sanne 
moest voor haar studie 
Culturele Antropologie een 
onderzoek doen naar de 
veranderbereidheid van 
traditionele verenigingen 
en ging bij overgroot-opa 
Sjeuf langs. 

Schutterij Sint-Michaël Ool was er al vroe.9 bij met marke
tentsters. Hier bij de presentatie in Bokrijk in 1976 voor het 

Bel.9isch konin.9spaar. I Foto: Studio Bartok. 

Schutterij Sint-Stephanus Dieteren met veel jeu.9d in de 
voorste .9elederen. OLS 1973 in Eys. I Collectie Limbur.9s 

Schutterij Museum. Foto: Guus Herber.9s. 

"Culturele wat?", vroeg opa. "Kun je daar 
ook muren mee metselen?" 
"Opa? Welke opleidingen heeft u gehad?" 
"Ik ben niet U, ik ben Sjeuf", was zijn ant
woord. "En ik heb van alles geleerd dat met 
een 'M' begint: Muziekschool, Metselen en 
Mensenkennis". 
"Kun je iets vertellen over de veranderin
gen van jouw schutterij en de bereidheid 
van de leden om mee te bewegen?" 
"Daar kan ik kort over zijn: de flexibiliteit 
van de schutterij is als de flexibiliteit van 
een spoorstaaf van Pro-rail. En ook nog 
trager, erg traag zelfs. Een spoorstaaf zet 
nog uit op een zomerse dag". Hij lachte, 
stak een sigaartje op en hing zijn gitaar 
aan de muur. 
"Alhoewel?", vervolgde hij. "Ik geloof dat 
leden wel willen, maar de reglementen 
maken alles extra stroef". 

"Ik weet nog goed dat jouw vader tam
bour-maitre wilde worden. Hij was pas zes 
jaar. jouw opa, mijn zoon, heeft dat gesti
mCJieerd tegen alle regels in. Het was rond 
1976 toen het mee laten lopen van kin
deren strafpunten opleverde voor de hele 
schutterij. Maar jouw opa heeft het door
gezet en met succes. Tegenwoordig wor
den kinderen binnen de schutterswereld 
doodgeknuffeld. Er is zelfs een gewaar
deerde commandant van dertien jaar en de 
zogenaamde Esprit-prijs ten behoeve van 
de jongsten. Wat een ommezwaai in vijftig 
jaar", lachte hij. 

"En met vrouwen is het niet anders. De 
schutterij van Brunssum had als eerste 
marketentsters. Zij werden uitgelachen 
door anderen omdat zij (sex)slavinnen van 
achttiende-eeuwse legers lieten meelopen. 
Deze schutterij en haar marketentsters 
hebben volgehouden. En nu, na bijna een 
half mensenleven, zijn vrouwen volwaardig 
lid van bijna elke vereniging". 
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"Nee, aanpassen aan een veranderende 
samenleving is niet het sterkste punt 
van de organisatie van schutters. Kijk nu 
maar: de schuttersfeesten zijn op zondag, 
geen discussie mogelijk. De reden van 
toen is bekend. Maar tegenwoordig zijn de 
winkels op zondag open en de kerken leeg. 
Veel mensen werken op zondag vanwege 
de onregelmatige diensten of ploegen
diensten. In het buitenland zie je schut
tersfeesten van vrijdagavond tot zondag 
ochtend met de wedstrijden op zaterdag. 
In Schotland zijn de highlandgames zelfs 
op woensdag. Of de mensen uit de ploe
gendienst nu op woensdag of op zondag 
vrij moeten nemen, maakt geen fluit uit. 
Het gaat toch ook om de behoefte van het 
publiek en niet alleen om het interne ple
zier? je wilt je toch als schutterij presente
ren en je wilt, nee je moet er ook nog een 
cent aan overhouden?" 

"A propos feesten: ook dat is een punt. 
Ook hierin zijn de schutterijen star. Hoe 
kan het zijn dat een schuttersfeest vaak 
weinig tot niets oplevert voor de orga
niserende vereniging, terwijl het, zoals 
ze het tegenwoordig noemen, een eco
nomisch verdienmodel is? De brouwerij 
verdient eraan net zoals de leverancier 
van het eten, de tentenverhuurder, zelfs de 
kleermakers, bloemenzaken, kappers en 
bruidswinkels. Maar een echte afstemming 
met deze partijen is niet aan de orde. De 
club van 'vasthouders aan de werkwijze 
en procedures van de afgelopen zeventig 
jaar' is groot. Enerzijds zijn de draaiboeken 
voor de feesten erg handig voor de organi
satoren, anderzijds werken zij verlammend 
voor de creativiteit en aanpassing aan een 
veranderde omgeving. De schuttersfeesten 
worden opgezet op basis van de richtlijnen 
van de federatie. Daarin gaat het over 
regels en niet over het gedrag en wensen 
van mensen". 

"Sjeuf, hou op", riep Sanne, ik kan het 
niet bijhouden. "Mijn vraag gaat over de 
bereidheid om te veranderen. Blijkbaar wil
len mensen niet veranderen, althans erg 
langzaam". 

"je luistert niet goed. Ik zie de behoefte 
wel. jonge leden met jonge gezinnen heb
ben het erg druk. Hun wereld is niet meer 
de wereld van vijftig jaar geleden. Te veel 
activiteiten van de schutterij zijn voor hen 
belastend. Zij willen anders maar hebben 
weinig mogelijkheden om op bestuurlijk 
niveau in te grijpen. Kijk naar jezelf. je 
bent lid van onze schutterij, maar door 
je studie in Utrecht, je relatie met een 
Hollander en het onderhouden van vriend
schappen hier en in Utrecht kom je tijd te 
kort. Of niet?" 

"Klopt: maar hoe kan het anders?'' 

"juist die verantwoordelijkheid ligt bij de 
mensen die er wel tijd in kunnen steken, 
vaak de gepensioneerden of die jongelui 
van beneden de 25. Of, leg het eens neer bij 
organisatoren van andere grootse festivi
teiten. Misschien zijn die meer creatief. Ik 
heb nog nooit een echt voorstel voor ver
anderingen gezien van onze bestuurders, 
wel van eigenzinnige leden zoals jouw opa 
of de marketentsters van Brunssum en de 
initiatiefnemer van de Esprit-Prijs. 
Wachten tot de corona-crisis voorbij is, 
is geen optie. Maar nu is er wel tijd om 
als bestuurders plannen te maken. Begin 
eens om de brainstorming van Mechelen 
serieus te nemen. Ik wil wel meedenken 
met die ouwe zakken", lachte de BB-jarige. 
"Koffie?" 

Hij pakte zijn gitaa r van de muur en 
speelde Bob Dylan's "the times they are 
a-changin". 



Gesprel( met gedeputeerde Hoosmans 
door Nicky Vonken 

Robert Housmans is sinds medio 2019 de 
gedeputeerde Sociale Agenda, Zorg en 
Veiligheid met onder meer het schutte
rijwezen in zijn portefeuille. In maart jl. 
hebben we hem geïnterviewd en heeft hij 
teruggeblikt op zijn ervaringen met het 
schutterijwezen tot nu toe en de onderde
len waar de komende tijd zijn aandacht 
naar zal uitgaan. 

Wat dacht u toen u het schutterijwezen in 
uw portefeuille kreeg? 
" Ik heb een grote passie voor historie 
en het cultureel erfgoed, dus eigen
lijk past het heel goed bij mij . Ik heb 
meteen 'ja ' gezegd tegen deze taak. Ik 
werd ook direct ondergedompeld in het 
schutterijwezen. 's Vrijdags werd ik door 
Provinciale Staten benoemd tot gedepu
teerde en op zaterdag was ik al bij het 
sponsorschieten op het OLS. Alles waar 
wij voor staan in Limburg, is verankerd 
in het DNA van ons schutterijwezen. Nog 
steeds staat het schutterijwezen garant 
voor het uitdragen en levend houden van 
waarden zoals trouw, broederschap en 
dienstbaarheid. Schutterijen dragen ook 
bij aan het behoud van onze Limburgse 
taal. Daarnaast hebben schutterijen met 
hun activiteiten en inzet ook een posi
tief effect op de binding, participatie en 
betrokkenheid in een dorp. Ik hoop dat ik 
kan bijdragen aan het verder verankeren 
en voortzetten van deze mooie traditie. 
Waar kun je t egenwoordig nog 10.000 
mensen op een veld zetten zonder dat je 
iemand nodig hebt die de orde bewaart?" 

Waar zou u de komende tijd de aandacht 
op willen vestigen? 
"De organisatie van grote evenementen 
zoa ls het OLS-feest is door het woud aan 
wet- en regelgeving erg complex en tijdro
vend. Ook zijn de administratieve lasten 
voor tie organisatie, maar ook gemeenten 
en hulpdiensten vaak erg hoog. Het zou 
jammer zijn als een OLS vanwege al deze 
eisen niet meer door kan gaan. We gaan 
samen met partijen zoals gemeenten, 
politie, de veiligheidsregio's en de OLS
Federatie kijken hoe de organisatie 
van en vergunningverlening bij het 
OLS-feest gemakkelijker gemaakt 
kan worden. Een ander voorbeeld 
is het verstrekken vergunningen 
door gemeenten om met onklaar 
gemaakte wapens de weg op te 
mogen. Tot voor kort moest een 
schutterij voor elke keer dat ze met 
wapens in een optocht zou gaan 
lopen, een vergunning aanvragen. 
Sinds kort kunnen gemeenten een 
vergunning voor één jaar aan een 
schutterij verstrekken. Stap voor 
stap willen we samen met onze 

partners komen tot verminder ing van 
regeldruk. 
Ook vind ik het belangrijk dat een groot 
publiek kan kennismaken met en kan 
deelnemen aan onze volkscultuur en 
tradities. Het zou mooi zijn als ieder
een de mogelijkheid zou krijgen om te 
gaan kijken naar de optocht van het OLS. 
Schutterijen kunnen met hun activiteiten 
en inzet een positieve effect hebben op 
de binding, participatie en betrokkenheid 
in een dorp en een bijdrage leveren aan 
een bruisend verenigingsleven en veel 
actieve vrijwilligers. Van het OLS-feest 
kunnen meerdere verenigingen profite
ren. De voetbalvereniging die meehelpt 
op zo'n dag kan later van het geld dat er 
wordt overgehouden, bijvoorbeeld nieu
we netten kopen. Daarom wil ik er ook 
graag aan bijdragen dat verenigingen ná 
een OLS langer de saamhorigheid kunnen 
vasthouden." 

Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst. 
Hoe kijkt u naar het jeugdbeleid? 
Ik ben blij om te zien dat kleine vereni
gingen op hun manier jeugd weten te 
enthousiasmeren en dat ook de OLS
Federatie zich actief inzet om jeugdigen 
te binden aan schutterijen. De Provincie 
heeft voor 2020 25.000 euro subsidie 
aan de OLS-Federatie gegeven voor onder 
meer activiteiten gericht op jeugdigen. 
Ook heeft de Provincie de afgelopen jaren 
subsidie gegeven aan schutterijen voor 
initiatieven gericht op jeugdigen. Ook 
geloof ik in muziekeducatie op scho
len en meedoen aan het Kinjer-OLS, dat 
ook jaarlijks een bijdrage krijgt van de 
provincie. Ik praat met scholenkoepels 
om hen aan te moedigen meer deel te 
nemen aan het Kinjer-OLS. Het zijn die 
kleine dingetjes waardoor kinderen later 
zullen zeggen: "die schutterij , dat is toch 
wel sjiek". Meer dan enthousiasmeren 
en verleiden kun je bijna niet doen. Een 
schutterij heeft het uitdragen van nor
men en waarden hoog in het vaandel 
staan. Het overdragen van deze opvat
tingen en ongeschreven regels aan de 
jeugd vind ik belangrijk voor hun ontwik
keling. Waarden zoals 'Rekening houden 

met elkaar' of 'respect hebben voor het 
eigendom van anderen' zijn belangrijk en 
mogen niet verloren gaan." 

Kan het schutterijwezen met de tijd 
meegaan? 
"Ik denk dat er in de afgelopen jaren 
een gemêleerd beeld is ontstaan van het 
schutterijwezen. Het is een gezel lige 
vereniging die samen activiteiten organi
seert en muzikanten opleidt. ja, er wordt 
gedronken, maar het is geen drinkfeest 
meer. Er is een ander besef gekomen bij 
de schutterijen, het is niet meer alleen 
een aangelegenheid van mannen, ook 
de vrouwen staan 'hun mannetje' en er 
ligt steeds meer aandacht bij de jeugd. 
In de film 'de zes van Zaerum' sprak mij 
de saamhorigheid ontzettend aan. Men 
helpt elkaar, ook buiten het schutterijwe
zen om. Naar mijn optiek wordt dat beeld 
steeds prominenter. Als je tradities aan
past aan de tijdsgeest, is dat prima. Maar 
de normen en waarden blijven uiteinde
lijk de ruggengraat van iedere schutterij. 
Verandering is ook haast onontkoombaar 
maar je moet daarin wel jezelf blijven." 
Omdat het gesprek met gedeputeerde 
Heusmans plaatsvond voordat men in 
Nederland überhaupt dacht aan een 'Sjut 
down' door de coronacrisis, keken we 
vooruit naar de schuttersfeesten van 
2020. "Ik ben van plan om in iedere bond 
een schuttersfeest bij te wonen. Eigenlijk 

vind ik alle onderdelen interessant 
en wil ik vooral genieten", zei hij. 
Hopelijk mag hij deze belofte in 
2021 inlossen. Over Koningsdag 
kon en wilde hij nog niet veel kwijt 
voor wat betreft een eventuele bij
drage vanuit de schutterswereld. 
Ook die fest iviteit werd helaas 
afgelast, vlak voordat het officiële 
programma bekend zou worden. 
"Ik kan me niet voorstellen dat dit 
belangrijk stuk cultureel erfgoed 
zou worden overgeslagen". 

Foto: Lieske Leunissen. 
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MEIJEL - Het Oud Limburgs Schuttersfeest 
is door 'corona' een jaar verplaatst. Dat is 
na uitvoerig overleg eind maart beslo
ten. Dit besluit heeft de organisatie in 
samenspraak met de OLS-Federatie en de 
gemeente Peel en Maas genomen. 

Hartverwarmend 

D'n Um blijft nog een jaar in Meijel. 

Tot aan de coronacrisis liep de organisatie 
op rolletjes. In maart hadden zich bij
voorbeeld al1.100 vrijwilligers aangemeld. 
Maar de 'corona' ontwikkelingen volg
den elkaar in snel tempo op. De beslis- sing om te verplaatsen was het enige en 

Het winnende zestal van schutterij St.-Willibrordus. 

juiste besluit. In de schut
terswereld, in Meijel, bij 
de vele vrijwilligers en bij 
de leden van schutterij St.
Willibrordus is zeker een 
traantje gelaten. Maar de 
reacties zijn hartverwar
mend en positief. De orga
nisatie houdt het enthou
siasme vast. Samen zetten 
ze de schouders eronder 
om in 2021 het OLS te orga
niseren in Meijel. 

Gevolgen 
Het verplaatsen van het 

De exercitiegroep van de schutterij in actie. 

Het muziekkorps van St.-Willibrordus tijdens het WMC. 
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Groepsfoto van de schutterij 
met het clubgebouw op de achtergrond. 

OLS heeft de nodige gevolgen. Welke 
activiteiten moeten opnieuw? Hoe zit het 
met de kosten? Hoe staan de vele OLS
partners zoals sponsoren, overheden en 
leveranciers erin? Voor de organisatie is 
meteen duidelijk dat de leveranciers die 
voor 2020 al geselecteerd waren, ook voor 
2021 de voorkeursleverancier zijn. Ook wil 
de organisatie voor dezelfde locatie gaan. 
Zo is de organisatie met heel wat zaken 
aan de slag gegaan. Dat gaat allemaal 
niet over één nacht ijs. Het vraagt zorg
vuldigheid en tijd. De reacties van de vele 
OLS-partners zijn in ieder geval goed en 
constructief. Dat is fijn in deze ongewone 
tijden. 

4JUIÎ 
Zodra de afronding van het OLS 2020 
gereed is, maakt de organisatie een pas 
op de plaats. Ruim na de zomer, aan het 
begin van de herfst wordt de draad weer 
opgepakt en starten de voorbereidingen 
voor het OLS 2021. Dat vindt plaats op 
zondag 4 juli 2021 in Meijel. Dat kan 
iedereen alvast in de agenda noteren. 

Voor nu een dankjewel aan iedereen die 
zich in de afgelopen tijd voor de organi
satie heeft ingezet. Mensen, houd je goed 
en zorg voor elkaar! 

Anoesjka Koopmans en Corrie Ghielen 

Het beoogde OLS-terrein blijft dit jaar leeg. 



Column 

Wat is de waerde van de Limburgse Sjötterie? 
We leven in onzekere tijden; het zal niet 
meer worden, zoals het was, voorspellen 
de geleerden. Of het ook werkelijk zo zal 
gaan? Wie zal het zeggen. Maar er zal 
best een aantal zaken gaan veranderen 
en daarbij staat ook de positie van gro
tere evenementen onder druk. Wanneer 
bijvoorbeeld het anderhalvemeter beleid 
nog langere tijd gehandhaafd zal moeten 
blijven, dan heeft dat onder meer ver
velende consequenties voor Limburgse 
tradities als carnaval en de schutters
feesten. 
Het is dus slim als de schutters actief 
een plek opeisen in de discussies over 
hoe het verder moet met onze evene
menten. Maar dan moet je wel argumen
ten hebben. In dit stukje wil ik wijzen 
op een stukje vergeten waarde van onze 
folklore, tradities, volkscultuur en dus 
ook de schutterij. 

Vraag een schutter naar de waarde 
van de schutterij, dan worden over het 
algemeen kenmerken genoemd als broe
derschap, gemeenschapszin, gezellig
heid, ambassadeurschap voor het dorp, 
bewaarder van tradities en soms (door 
meestal oudere schutters) de verbon
denheid met de katholieke kerk. Dat is 
allemaal waar, maar ik wil er nog een 
belangrijk element aan toevoegen: de 
schutterij heeft ook absoluut een econo
mische waarde. En dat geldt ook voor de 
hele volkscultuur. 

Wat komt er allemaal bij kijken om de 
organisatie van een schutterij en een 
schuttersjaar goed te laten verlopen? 
je hebt uniformen nodig, instrumen-
ten, schietbuksen, kogels, bladmuziek, 
muziekinstructeurs, koningszilver, 
koninginnekleed met accessoires en 
bloerrren, de kapper, feesttenten, bier en 
andere dranken, voedsel, geluidsinstal
laties, optredens van artiesten, huur 
vergaderruimtes, wedstrijd prijzen, de 
bushuur, huur feestterrein, beveiliging, 
juryleden, noem maar op. Achter de 
schutterij zit een wereld van kostenpos
ten, van drankenleveranciers en instru
mentmakers tot stomerij, zilversmeden 
en bloemisten, die allemaal samen 
grotere of kleinere omzet maken op de 
schutterij. Deze financiële factor valt bij 
ons niet zo op, omdat de schutterijen 
verspreid over de hele provincie zitten en 
het dus per vereniging om kleinere getal
len gaat. Alleen bij het OLS en ZLF wordt 
in de kranten wel eens melding gemaakt 
van bepaalde cijfers, maar dan gaat het 
vaak om de vaten bier, de blikken soep 
en de gesmeerde broodjes. Maar als je 
alle uitgavenposten op de jaarbegroting 

van alle verenigingen eens bij elkaar zou 
optellen, zouden we best nog wel eens 
verbaasd kunnen staan over de totale 
omzet die aan de schutterijen in Limburg 
verbonden is. En het wordt helemaal 
fraai als je datzelfde gaat doen met alle 
Limburgse muziekkorpsen (harmonieën, 
fanfares en brassbands: ha-fa-bra), zaate 
hermeniekes, artiesten, de carnavalsver
enigingen en processiecomités (denk aan 
de Heiligdomsvaarten) en dat dan weer 
bij elkaar optellen. 

Ter vergelijking heb ik eens in het bui
tenland rondgekeken op plaatsen waar 
de volkscultuur geconcentreerd is in één 
stad en de financiële cijfers dus gemak
kelijker opgedoken kunnen worden. 
We beginnen dicht bij huis in Kölle. De 
economische omvang van het Kölner 
Karnavalligt momenteel rond de 6oo 
miljoen euro. Ongeveer 6.500 arbeids
plaatsen zijn rechtstreeks verbonden 
aan het Keulse carnavalsfeest. Is dat dan 
niks, Merie ???!! 

In Spanje zijn de processies van de hei
lige week (Semana Santa) dit jaar niet 
uitgetrokken vanwege de coronacrisis. 
In mijn woonstad Malaga betekende dat 
een omzetverlies van 82 miljoen euro 
!!! vanwege wegblijvende bezoekers en 
gesloten horeca en winkels. En dit geldt 
voor alle grotere steden in het zuiden, 
vorig jaar werd de Semana Santa in 
heel Andalucia bezocht door meer dan 
700.000 bezoekers, dit jaar door niet 
één. Tel uit je winst. En dan Valencia, 
daar wordt normaliter in maart het 
wereldberoemde volks- en vuurwerk
festival Las Fa lias gehouden. Dit feest 
duurt vijf dagen en wordt bezocht door 
meer dan één miljoen bezoekers. De nor
male economische impact voor de stad 
Valencia ligt rond de 500 miljoen euro 
met extra werk voor ruim 7.000 mensen! 
En dan is er bij deze drie voorbeelden 
ook nog de positieve invloed van deze 
evenementen op het imago van de stad, 
die in de rest van het jaar nog eens vele 
tienduizenden mensen verleidt tot een 
bezoek. 

LeiMeisen. 

Natuurlijk moeten we ons in Limburg 
niet laten verblinden door deze cijfers. 
Wij zijn kleine jongens. Maar toch! We 
weten bijvoorbeeld dat het voor toeris
ten in Limburg aantrekkelijk is om een 
schuttersfeest te bezoeken, Dat is al één 
economische factor. Het zou de moeite 
waard zijn als iemand eens een serieus 
onderzoek zou doen naar de totale eco
nomische betekenis van het schutters
wezen, de hafabra en de carnavalswereld 
in Limburg. Probeer het eens in cijfers 
te vangen met alle uitgaven, die ik hier
boven heb opgenoemd en de impact op 
inkomende bezoekers en de Limburg 
marketing. Ik ben er van overtuigd dat 
we nog wel eens verbaasd zouden kun
nen staan over de uitkomsten en dat die 
een nieuw overtuigend argument zou
den kunnen opleveren voor de waarde 
van onze Limburgse volkscultuur in de 
na-corona periode. Welke schutters
studenten pakken deze handschoen op 
voor stage of proefschrift? Of anders de 
gezamenlijke VVV's!? 

Reacties naar: /eonardusmeisen®gmail. 
com of naar de redactie van het LST. 

LeiMeisen 
Foto's: Lieske Leunissen 

Schutters vertegenwoordigen niet alleen een culturele, maar ook een economische waarde. 
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Grensafscheiding raal<t aan culturele verschillen 
en raal<t de cultuur 
door Luc Wolters 

Op een mooie zondag eind maart liep 
ik bij de uiterwaarden van Meers met 
zicht op de overzijde van de Maas. Er 
liepen mensen die eigenlijk misschien 
niet eens hun huis uit hadden mogen 
komen. Zwaaien naar de overzijde van 
de Maas, naar de andere kant van de 
grens. Zwaaien als teken van teken van 
vriendschap en verbondenheid in een 
tijd dat zelfs de grenzen tussen vele lan
den, ook die tussen België en Nederland 
hermetisch gesloten werden. Misschien 
dachten we wel dat met de Europese 
eenwording en vervlechting tussen beide 
landen een grensafscheiding niet meer 
reëel zou zijn, maar niets was minder 
waar. Het coronavirus heeft niet alleen 
onze bewegingsvrijheid ingeperkt, maar 
ook ons levensbeeld veranderd, zelfs als 
Limburgse buren. Een wereld vóór en na 
uitbraak van Covid-19. De grensafsluiting 
dient als voorbeeld van een grens die tus
sen onze twee provincies en tussen onze 
schutterssamenwerking werd opgetrok
ken. 

'Blijf in uw kot' 
De coronacrisis heeft enorme consequen
ties. Weliswaar hebben de autoriteiten 
met paardenmiddelen ervoor gezorgd dat 
de verspreiding werd ingedamd, maar 
hiervoor moesten en moeten wel hoge 
offers gebracht worden. Omdat de aan
pak in onze twee landen enigszins ver
schilde, werd zowaar de grens gesloten! In 
België werd in navolging van Frankrijk en 
onder het motto 'blijf in uw kot' gekozen 
voor een complete loekdown (genaamd 
confinement) , terwijl in Nederland een 
'intellectuele' loekdown toereikend werd 
geacht. Hierbij wordt de bevolking een 
eigen verantwoordelijkheid toegedicht 
om de vereiste anderhalve meter afstand 

te hanteren. De bewegingsvrijheid werd in 
Nederland dus iets minder ingeperkt dan 
bij de zuiderburen. Dit was aanleiding om 
het grensverkeer af te sluiten voor niet
noodzakelijke verplaatsingen. Vreemd 
was het soms ook: Belgen mochten wel 
in Nederland komen werken, maar kon
den bij thuiskomst aan de grens beboet 
worden als ze aan gene zijde van de grens 
ook gelijk hun inkopen hadden gedaan. Er 
kwam niet alleen grensbewaking, maar er 
werd een complete 'loek' uitgevoerd door 
ook kleine passagewegen en grensover
gangen te barricaderen. Grote betonblok
ken en hekafzettingen dwars over klei 
nere wegen moesten voorkomen dat hier 
nog iemand de grens over kon. (Overigens 
nam Zuid-Limburg (Nl.) vergelijkbare maat
regelen om het Heuvelland te barricaderen 
voor niet-ingezetenen, maar dat terzijde.) 
Burgemeesters van grensgemeenten kri 
tiseerden het Nederlandse beleid. Hoewel 
een buur, was Nederland in de Belgische 
anti -stemming geen vriend meer, leek het 
wel een vijand, in het bijzonder van de 
volksgezondheid van de Belgen. De toe
gankelijke verhoudingen van voordien, 
waarin men met elkaar in gesprek ging 
vooraleer over mekaar te spreken, waren 
in een klap verdwenen. Als gevolg van het 
blijven voortbestaan van steeds geringere 
beleidsverschillen bleef de rigide grens
afsluiting bovendien veel langer gehand
haafd dan aan de andere zijde enigszins 
begrijpbaar was. 

Dodendraad 
Het afsluiten van de grens is een uiterma
te ingrijpende maatregel. We hebben die 
in het verleden alleen in oorlogssituaties 
gekend. Met name de absolute grensaf
sluiting tijdens de Eerste Wereldoorlog is 
gekend, waarbij het door de Duitsers ver
overde en bezette België hermetisch werd 
afgesloten van Nederland met de zoge-

naamde dodendraad, een draadafschei
ding onder hoog voltage, die aan menig 
vluchteling het leven heeft gekost. Later 
was zelfs tijdens de Tweede Were ldoorlog 
een grensafsluiting niet nodig omdat 
beide landen toen door de Duitsers bezet 
werden. Daarna hebben grote prijs- en 
accijnsverschillen ertoe geleid dat er het 
nodige illegaal grensverkeer ontstond, 
hoewel het smokkelen voor vele kleine 
boeren en burgers ook een sport op zich 
was in een achterland dat ze op hun 
duimpje kenden. De autoriteiten deden er 
desondanks alles aan om de smokkelaars 
te trapperen. Maar de grens afsluiten en 
barricaderen, dat was geen optie. Alleen 
ten tijde van de heersende mond- en 
klauwzeer mochten er geen dierentrans
porten plaatsvinden (en trokken er geen 
dieren mee in de OLS-stoet). Ten tijde dat 
de Europese binnengrenzen nog bewaakt 
werden, waren er voortdurend bepaalde 
opsporingsambtenaren aangewezen om 
het grensverkeer te reguleren. Met de 
naoorlogse Europese samenwerking nam 
de economische in- en uitvoer steeds gro
tere vormen aan, terwijl de grens steeds 
minder als een obstakel gevoeld werd, 
ook niet om aan de andere zijde van de 
'päöl ' de boterham te gaan verdienen, 
inkopen te doen of gewoon een frietje 
te gaan eten. Het verdrag van Schengen 
zou in 1995 door de Europese coöperatie 
vervolgens een vrij verkeer van personen 
garanderen. En - o ironie - de inwerking
treding daarvan jubileerde midden in de 
corona loekdown op 26 maart 2020 het 
25-jarig bestaan! De Europese gedachte 
van samen-werking - waar was Europa 
trouwens? - was ineens verdwenen. 

Beide Limburgen gescheiden 
In een crisissituatie als met het virus 
Covid-19 zijn alle landen toch weer bin
nen de kortste keren op hun eigen mores 

Zelfs de kleine grensovergangen werden zorgvuldig geblokkeerd. Zijdelings is nog de grenssteen te zien. Er fladdert nog een waarschuwing: "Corona
maatregel. Bij negeren afsluiting riskeert u een boete tot soa € . Geldig voor alle voertuigen, fietsers , voetgangers ... "./ Foto's: Sonja Creemers. 
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teruggevallen. Van een Europese aanpak 
bleek niets. Europa werd teruggeworpen 
in de tijd. Elk land nam de maatregelen 
die nodig werden geacht om de eigen 
bevolking zo goed mogelijk te vrijwaren 
van deze pandemie. Zelfs voor landen 
die zo vertrouwd en verwant met elkaar 
zijn. Immers Vlaanderen en Nederland 
zijn nota bene de enige buurlanden die 
dezelfde taal spreken. Ook is er behalve 
de economische vervlechting een oude en 
grote culturele verwantschap. Kijk maar 
naar de beide provincies Limburg, waar 
aan beide zijden van de grens het schut
terswezen wordt beleefd. Sterker nog, we 
vormen in ieder geval al sinds 1876 een 
grensoverschrijdende cu lturele samen

Limburgse (!) schutters - ononderbroken 
geweest. Nu wordt het dan opgeschort als 
gevolg van een gezondheidsbedreigend 
virus dat niet alleen de oorzaak is dat vele 
evenementen, waaronder het grensover
schrijdende OLS, niet kunnen plaatsvin
den, maar dat ook op zijn geweten heeft 
dat twee zo nauw met elkaar verwante en 
cultureel vervlechte provincies fysiek en 
rigoureus van elkaar afgesloten werden. 
Gelukkig houden de digit ale contacten 
- ook over de grens! - onze culturele 
samenwerking op schuttersgebied levend 
in een tijd dat we elkaar fysiek niet kun
nen en mogen ontmoeten. Ook dit blad is 
er weer een voorbeeld van! 

Tijdens de Eerste Wereldoorloy was deyrens tussen het bezette 
Belyië en het neutrale Nederland hermetisch yes loten. 

Negatief advies voor 
schietactiviteiten 

- In België geldt nog een verbod voor 
alle schuttersact iviteiten; 

- In Nederland is er nu géén moge
lijkheid om de schietactiviteiten te 
hervatten; dit geldt zo lang als de 1,5 
meter regel van kracht blijft; hand
schoenen en mondmaskers vormen 
geen geschikt alt ernatief. 

(Zie uitvoeriger: Nieuwsbrief OLS
Federatie, mei 2020). 

werking op schut
tersgebied in een 
keten van jaar
lijkse schutters
feesten waaraan 
duizenden schut
ters deelnemen en 
velen aan weers
zijden van de 
grens van genie
ten en in meele
ven. Los van de 
beide wereldoor
logen is dit feest 
van verbroedering 
tussen Belgische 
en Nederlandse 
schutters - allen 

Op de draadversperriny stond met een hooy voltaye 
een dodelijke spanniny. 

In Molenbeersel is een stukje 'dodend raad' nayebouwd. 
Opdat wij niet veryeten. /Foto: Sonja Creemers. 
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Brian Arntz winterl<oning 2020 

GREVENBICHT - Voor de zesde keer 
heeft het winter-koningsvogelschieten 
plaatsgevonden binnen onze schutterij 
Broederschap van het 'Heilig Kruis' te 
Grevenbicht. Hierbij waren twintig schut
ters gebrand op de titel en wilde allemaal 
de zilveren plaat om hun nek hebben. 
Echter kan deze eer maar één schutter 
voor zich opeisen, en dat is dit jaar Brian 

Brian Amtz wist bij 'Heilig Kruis' Grevenbicht 
het winter-koningsvogelschieten te winnen. 

Zilver met een verhaal 

Arntz die de titel binnen pakte. 
Brian mocht met het 109e schot het 
laatste stokje losschieten en de vogel 
was gevlogen. Het binnenschieten op de 
vogel is elk jaar een mooi spektakel. Er 
wordt dan geschoten met de lichte buks 
die plat op de oplegbok ligt, en het is dan 
de bedoeling dat de stokjes rondom de 
vogel weggeschoten worden ... Ook dit is 
nog een heel kunstje! 
Na het schieten wordt er dan ook nog 
gezorgd voor dat bekende natje en het 
droogje. Uiteraard zoals altijd is de sfeer 
dan weer op en top. ledereen die onze 
sfeer eens wil proeven is altijd van harte 
welkom in ons schuttershome aan de 
Heuvelsweg (nabij voormalige visvijvers 
de Elba). 

Het schieten met de grote buks zou eigen
lijk weer op 4 april beginnen (maar hier 
zou uiteraard niets van terecht komen). 

Met schuttersgroet, 
jeanAmtz 

Nota bene: gewoonlijk mag de redac
tie voor dit nummer veel berichten van 
koningsvogels en nieuwe schutterskonin
gen ontvangen. Maar dit jaar niet. Vandaa r 
dat we van de gelegenheid gebruik maken 
om aandacht te besteden aan de winter
koning van Grevenbicht, plaatsvervangend 
voor alle Limburgse schutterskoningen als 
eretitels waarom als gevolg van de omstan
digheden niet geschoten kon worden. 

Het winterkoninkje. 
Foto: Alpsdake (2013), Mount Oike 

(Commons Wikimedia). 

Het koningszilver van john Savelkoul uit het jaar 2012 

Schutterskoning]ohn Savelkoul, 
schutterij St.-Petrus en St.-Paulus Susteren. 
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SUSTEREN - john Savelkoul is al meer dan 
veertig jaar lid van schutterij St.-Petrus en 
St.-Paulus Susteren. In 1988 was met zij 
vrouw Nanda en in 2009 en 2012 met zijn 
dochter Mieke koningspaar. Omdat zijn 
familieband sterk is en cultuur voor hem 
een grote rol speelt die hij een heel warm 
hart toedraagt, bedacht hij in 2012 dat er 
dat jaar eens iets bijzonders op zijn zilve
ren plaat komen moest komen. En wel het 
wapenschild van de familie Hou ben. Dit is 
het familiewapen van zijn moeders kant 
in de familie. Deze tak heeft in het verle
den veel schutters voortgebracht. Ze zijn 
vertegenwoordigd in vijf verschillende 
schutterijen van de bond Eendracht Barn
Echt. En ze zijn heel hecht onder elkaar. 
Hij bedacht zich: wat blijft van je achter 
in de geschiedenis wanneer je koning 
bent? Dat is je naam op papier. Maar ook 
een zilveren plaat wordt in ere gehouden 
en zeker als het een mooi uitgevoerd 
schild is. Daarom besloot hij dat de zilve
ren plaat iets bijzonders moest worden. 
Bij het zien van het schild bevangt hem 

Het zilveren schild dat ]ohn Savelkoul in 2012 bij 
gelegenheid van zijn koningschap liet maken met 

daarin gegraveerd het familiewapen Houben -
zijn familie van moederszijde. 

nog steeds een gevoel van trots en blijd
schap. Hij zei: "Het was wel een rib uit m'n 
lijf, maar het was wel de moeite waard". 

]eanny Friedrichs-Savelkoul 



Susteren: de pest (1634) en het Coronavirus (2o2o) 
door Cor Voorter 

Susteren 1634 - Pest 
In 1634 werd het stadje Susteren, 
dat toen nog was omringd door 
grachten, wallen en poorten, 
getroffen door een heftige uit
braak van de pest. Het meren
deel van de inwoners overleefde 
deze gevreesde ziekte niet. Uit 
de overlevering stamt het verhaal 
dat twee schutters de vreselijke 
ziekte wel overleefden. Zij hadden 
zich afgezonderd op de wal onder 
een notenboom en zich in leven 
gehouden met een meegenomen vat bier 
en het verorberen van verspreid liggende 
noten. Kort na de pestramp, op de tweede 
zondag in oktober, ontmoetten de schut
ters elkaar weer onder de notenboom, 
pratend over het droevige lot dat hun 
geliefde schutterij had getroffen. Ook 
werd gesproken over hoe de herinnering 
levend zou kunnen worden gehouden aan 
deze vreselijke pestepidemie. Besloten 
werd om elk jaar op de tweede zon
dag van oktober een herdenkingsbijeen
komst te houden in de schuttenkamer. 
Dan zouden ook de schutters worden 
herdacht die op de wal de pest hadden 
overleefd dankzij bier en noten. Indachtig 
dit mooie voorbeeld werden in de loop 
der jaren en eeuwen heel wat kannen bier 
geledigd en noten gekraakt. Het gevolg 
was dat men van de zogenaamde 'noot
dag' ging spreken. Dit is inmiddels een 
eeuwenoude traditie die nog steeds in ere 
wordt gehouden, en ook nu nog vieren de 
Susteren se 'sjötte ' ieder jaar de 'Nootdag'. 

De link met de uitbraak van de 
Coronapandemie zal inmiddels wel dui
delijk zijn geworden. Ook anno 2020 is 
de sociale quarantaine vooralsnog van 

NOOTDAAG 

Het relii'f waarop in Susteren de Nootdag wordt 
uitgebeeld van een tweetal schutters die dankzij 

bier en noten de pest wisten te overleven. 
Foto:]an Valentijn- Posterholt. 

De eeuwenoude bierkannen van schutterij 
Sint-Sebastianus Susteren. 

Foto: jan Valentijn- Posterholt. 

levensbelang gebleken. We hoeven alleen 
nu niet op noten en bier te overleven. 
Wie in de wereldgeschiedenis duikt, zal 
opmerken dat er meerdere pandemieën 
hebben huisgehouden onder de mens
heid. 

Sint-Corona 
Ineens staat ook St.-Corana weer volop 
in de belangstelling. De Dom van Aken 
zal een relikwie van de heilige marte
lares Corona tentoonstellen zodra deze 
Coronapandemie voorbij is. Dat heeft 
het bestuur van de Akense kathedraal 
bekendgemaakt. Al vóór de uitbraak van 
het nieuwe Coronavirus bestond het plan 
om de zogeheten Corona-Leopardus
Schrein voor het eerst sinds 25 jaar 
opnieuw aan het publiek te tonen. Het 
zou onderdeel worden van een expositie 
over goudsmeedwerk. 
In 997 nam keizer Otto 111 een relikwie 
van Sint-Corona uit Rome mee naar Aken. 
In 1912 werden haar relikwie samen met 
die van Sint-Leepardus in een schrijn 
geplaatst. Deze had de vorm van een 

De vroeg-twintigste-eeuwse schrijn met de relie
ken van Sint-Corona en Sint-Leopardus in de 

Dom van Aken. 
Foto bezorgd door ]eanny Savelkoul. 

kruiskerk met een koepel erop. 

Hetlevensverhaalvan 
Corona 
Volgens een legende stierf Sint
Corona uit de tweede of derde 
eeuw als zestienjarig meisje de 
marteldood. Waar dit gebeurde, is 
niet duidelijk; sommige bronnen 
spreken over Damascus, andere 
over Antiochië of Alexandrië. Haar 
martelaarschap zou verbonden 
zijn met dat van ene Victor, een 
Romeinse legionair uit Cilicië. 
Volgens een overlevering zouden 

de twee met elkaar gehuwd zijn. Toen 
Corona hoorde over het dappere geloofs
getuigenis van Victor, was ze zozeer onder 
de indruk dat ook zij de moed had zich als 
christen te presenteren. Daarop werd ze 
gearresteerd en onderworpen aan een 
kort verhoor, waarna ze werd vastgebon
den aan de takken van twee bomen om te 
worden gevierendeeld. 

Naamverklaring en patronaat 
De naam van de legendarische heilige 
Corona betekent 'kroon' of 'krans' in het 
Latijn. In het Grieks heet zij Stephana, 
dat dezelfde betekenis heeft. Het nu 
heersende virus CO VI D-19 behoort tot 
de zogenoemde coronavirussen . Deze 
danken hun naam aan de krans rond de 
virusdeeltjes zoals die is te zien op twee
dimensionale microscopische beelden. 
Sint-Corona is onder meer patrones van 
grafdelvers, van slagers (haar naam lijkt 
op 'caro' = vlees, vandaar). Zij wordt 
ook aangeroepen tegen rugklachten , 
in doodsangst, bij geloofstwijfel, tegen 
hagel, watersnood en bij ingewikkelde 
levensproblemen. Maar ook vanwege 
haar naam (een 'kroon' is een geldstuk} 
bij financiële aangelegenheden en lote
rijen. 

Susteren anno nu 
Sinds augustus 2019 vereeuwigen een 
reliëf en een plaquette de traditie van 
de Nootdag, die nu nog steeds in ere 
wordt gehouden en zijn oorsprong vindt 
in het jaar 1634. In het recente verleden 
waren twee schutterijen in Susteren die 
de traditie van de Nootdag in stand hiel
den, te weten schutterij St.-Sebastianus 
en schutterij St.-Nicolaas. Tegenwoordig 
houdt alleen schutterij St.-Sebastianus 
deze traditie nog in ere; deze schutterij 
heeft nog drie eeuwenoude drink- en 
schenkbekers in haar bezit. Hoewel deze 
niet meer worden gebruikt vanwege de 
grote historische waarde, wordt de band 
met het verleden nog steeds in stand 
gehouden. 

Met dank aam Annie Schreuders-Derks. 
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De pest en het schutterswezen 
door Luc Walters 

In de lange tijd dat het schutterswezen 
actief is in Europa, is corona niet de eer
ste pandemie die over ons heen raast. We 
leven in een tijdperk waarin we qua ken
nis van virussen zover zijn gevorderd dat 
we goeddeels weten wat wel en niet ver
antwoord is, en digitaal zover zijn dat we 
toch onderling kunnen blijven communi
ceren en zelfs met een app kunnen gaan 
traceren of we iemand die het virus onder 
de leden heeft, te kort zijn genaderd. Dat 
was vroeger wel anders. Kijken we naar 
pandemieën als de pest of de Spaanse 
griep, waar destijds miljoenen mensen 
aan gestorven zijn, dan werden die heel 
anders beleefd. Weliswaar is onze com
municatie overweldigend en indringend, 
zodat we elk moment van de dag kunnen 
opzoeken in welk land hoeveel mensen 
aan covid-19 overleden zijn en zelfs hoe
veel besmettingen er zijn in de eigen 
gemeente. Het leidt ook tot een media
overkill , maar dat terzijde. Bij epidemieën 
heerste vroeger vooral onwetendheid en 
hulpeloosheid. 

Ontwrichting van de bevolking 
Een Middeleeuwer had bijvoorbeeld geen 
enkele notie van de oorsprong van de 
pest. Dat die veroorzaakt werd door rat
ten, en door vlooien werd overgedragen 
op de mens, is een besef dat pas door 
groeiende medische kennis in het laatst 
van de negentiende eeuw werd vastge
steld. Tot dan was het krijgen van deze 
besmettelijke ziekte als het draaien aan 
het rad van fortuin. Wie pech had, werd 
getroffen, wie geluk had, ontsprong de 
dans. Dergelijke besmettelijke ziekten 
doken telkens opnieuw weer op en leken 
onuitroeibaar. De pest beleefde een piek
moment in het midden van de veertiende 
eeuw toen de 'zwarte dood' over Europa 
waarde en volgens schattingen tussen 
de L5 en 50 miljoen doden kostte (buiten 
Europa nog eens een zelfde aantal). Dat 
was immens; het huidige inwonersaantal 
van Europa is tientallen keren omvang
rijker, destijds stierf circa eenderde van 
de bevolking, het betekende een totale 
ontwrichting van de maatschappij! 

Belang van het geloof 
Met zoveel wanhopige onzekerheid zocht 
de mens enig houvast en toevlucht bij 
het geloof. De katholieke kerk was in 
de Middeleeuwen alomtegenwoordig. Die 
kon weliswaar geen veiligheid als zoda
nig bieden, maar wel hoop en troost. 
De verwachtingen in de mogelijkheden 
van de Kerk waren bij de Middeleeuwers 
hoog gespannen. Het was de laatste stro
halm waarnaar de mensen zich wendden. 
Onbekend met de herkomst van de pest 
werd ook vaak verondersteld dat het geen 
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straf van God zou zijn. 
Dat vormde de aanleiding 
om nog meer intense 
aandacht aan de geloofs
beleving te schenken. Er 
kwamen boetetochten en 
gezelschappen die zich
zelf geselden om daarmee 
boete te doen teneinde 
de vermoede straf te 
verminderen . Overigens 
werden ook zondebokken 
gezocht, vermeende ver
oorzakers die met gif of 
toverij de pest verspreid 
zouden hebben: het leid
de tot pogroms waarin 
joden vervolgd werden. 

Pestheiligen 
Gelieerd aan de kerk ont
stonden in de gemeen
schappen veel broeder
schappen waarvan de 
leden vaak in de kerk 
kwamen, baden voor het 
zielenheil of om onheil af te wenden of 
gericht op een specifieke taak binnen de 
kerk. Ze namen ook als groep deel aan de 
processies die plaatsvonden. Ten tijde van 
de pest ontstonden tal van broederschap
pen die zich bezighielden met gebed en 
als dan toch de pest in de betreffende 
gemeenschap uitbrak, om de slachtof
fers op een zo waardige wijze ter aarde 
te bestellen en tot hun nagedachtenis 
en zielenheil te bidden. Om dit zo goed 
mogelijk te kunnen doen, werd om voor
spraak gevraagd bij bepaalde heiligen, 
van wie op grond van hun levensverhaal 
verwacht werd dat die op dat terrein iets 
konden betekenen. Zo was Sint-Rochus 
een zeer bekende pestheilige. Ook Sint
Sebastianus, de schutterspatroon bij 
uitstek, was een heilige die vaak werd 
aangeroepen tegen de pest. In Duitsland 
- ook in Sevenum - komt hij vaak voor 
in combinatie met Sint-Fabianus (een 
paus met wie hij de patroonsdag 20 
januari deelt en die dus meelift op de 
populariteit van Sint-Sebastianus). Ook 
werd heil gezocht bij Sint-Antonius tegen 
de pest. Het zijn heiligen naar wie de 
nodige schutterijen zijn vernoemd. Dat 
is niet zo vreemd, want de schutterijen 
moesten de gemeenschappen beschut
ten. In de dorpen waren naar aanleiding 
van de pest vaak wel al broederschappen 
ontstaan, die vervolgens ook de taak van 
schutterij op zich gingen nemen. De aard 
van de vereniging werd dus aangepast 
aan de behoeften van de gemeenschap 
en van de leden. Want een schutterij 
brengt meer dan een kerkelijke broeder
schap wat meer schietvaardigheid, gezel
ligheid en levert deze een bijdrage aan de 
gemeenschap. 

Beeld van Sint-Antonius met 
eerbiedwaardige baard - als 
teken van zijn hoge ouderdom 
- en met het varken. Het werd 
omstreeks 1520 vervaardigd door 
de bekende Limburgse kunste
naar die we aanduiden met de 
naam 'Meester van Elsloo'. 
Collectie: Bonnefantenmuseum 
(Bisschoppelijk Museum, 
Roermond). Foto: Opheliaz 
(Wikipedia). 

Sint-Antonius 
Hij wordt Antonius Abt 
genoemd daar er meerdere 
heilige Anton iussen zijn. 
Omstreeks het jaar 250 
werd hij in Egypte geboren. 
Nadat zijn ouders overle
den waren - hij was toen 
een jaar of twintig- schonk 
hij alle bezittingen weg en 
begon hij een ascetisch 
kluizenaarsleven. Hij ves
tigde zich in de woestijn 

waar hij te kampen kreeg met tal van 
demonen (de verzoekingen van Antonius, 
veelvuldig uitgebeeld in de schilders
kunst). Hij trok naar een eenzame berg 
om zijn teruggetrokken leven te leiden. 
Maar zijn levensstijl kreeg er veel navol
ging: velen verzamelden zich rondom 
Antonius om zijn voorbeeld te volgen. 
Hij hielp zieken en probeerde voor alle 
christenen -die toen fel vervolgd werden 
- een steun en toeverlaat te zijn. Hij stierf 
105 jaar oud- een immense leeftijd in die 
tijd - in het jaar 356. Hoewel Antonius 
geen klooster gesticht had, volgden velen 
zijn voorbeeld van een teruggetrokken 
leven, niet alleen in Egypte, maar ook in 
steden als Rome, Milaan en Trier. Al in 
de vijfde eeuw kreeg hij navolging, het
geen nog toenam toen zijn relieken via 
omzwervingen omstreeks 1000 in Arles 
belandden. Er kwamen op grote schaal 
Antoniusordes tot stand wier leden (de 
Antoniten) hun varkens vrij konden laten 
rondlopen. Om die reden wordt Antonius 
Abt veelal met een varken afgebeeld; hij 
draagt een kruisstaf in een T-vorm (T-kruis 
of Antoniuskruis). Onder zijn patronaat 
zijn veel broederschappen opgericht die 
zich op armen- of ziekenzorg richtten, 
ook schuttersbroederschappen. 

Sint-Sebastianus 
Sebastianus is natuurlijk de schutters
heilige bij uitstek. Dat heeft ermee te 
maken dat hij de executie met pijl en 
boog overleefde. En wie konden de schut
ters - de vroegste schutters schoten met 
pijl en boog - beter als patroonheilige 
kiezen dan iemand die de pijlen de baas 
was!? Sebastianus was afkomstig uit 
Milaan en kwam in Rome bij de garde 



De met pijlen doorzeefde Sint-Sebastianus - hele
maal bovenaan, in de hemel -pleit bij God voor 
de pestlijders. Vooraan wordt - met bijstand van 
priesters- een slachtoffer van de pest begraven. 

Geschilderd door ]os Liferinks omstreeks 1497/'99· 
Collectie: Walters Art Museum (Wikipedia). 

van de Romeinse 
keizer Diocletianus. 
Deze maakte naam 
als een verwoede 
vervolger van chris
tenen, dus toen 
hij vernam dat 
Sebastianus chris
ten was, liet hij deze 
executeren met pijl 
en boog. Hij bleef 
voor dood achter, 
maar overleefde 
de beschieting. 
Hij werd verpleegd 
door de christin 
lrene. Eenmaal 
opgelapt, begaf hij 
zich opnieuw naar 
de keizer om deze 
met zijn wonder
baarlijk overleven 
te confronteren. 
Diocletianus liet 
hem vervolgens 
doodknuppelen. 
Dat was omstreeks 
250-300. Hij werd 
begraven in een 
van de christelijke 
ondergrondse graf
complexen (cata
comben). De kerk 
bij dit grafcomplex 
werd later naar 
hem genoemd, 

omdat zijn graf door Sebastiaans moed 
om terug te keren naar de keizer, veel 
respect genoot. Toen Rome in 680 door de 
pest getroffen werd, werden de relieken 
van Sebastianus in processie rondgedra

gen, waarna de epidemie uit
bluste. Sindsdien geldt hij ook 
als pestheilige. 

Sint-Roebus 
Rochus zou omstreeks 1295 in 
het Zuid-Franse Mantpellier 

De heiligen Fabianus (!.) en 
Sebastianus worden samen 
op zo januari herdacht. 
Sebastianus is herkenbaar aan 
de pijl en boog waarvan hij de 
beschieting overleefde. 
Vervaardigd in Spanje omstreeks 
1475-1500. Collectie: Hermitage 
Sint-Petersburg. Bron: hermi
tagemuseum.org. 

De heilige Rochus door Christus 
aangesteld tot patroon van de 
pestlijders. Rochus bovenaan 

knielend met de engel en hond 
die hem redden bij de pest./ 
Geschilderd door Peter Paul 

Rubens (circa 1623j'z6). Collectie 
Sint-Martinuskerk Aalst. Bron: 

rubensonline.be (Wikipedia). 

in een voorname familie zijn geboren. 
Hij verloor net als Antonius zijn ouders 
op jeugdige leeftijd, waarna hij zijn ver
mogen aan de armen schonk. Hij trok 
vervolgens in 1317 op pelgrimagetocht 
naar Rome. Onderweg verpleegde hij tal 
van personen die aan de pest leden en hij 
heelde er velen met het kruisteken. Hij 
bereikte Rome en was in 1320 op de terug
weg toen hij in Noord-Italië (Piacenza) 
zelf de pest opliep. Hij trok zich terug in 
een boshut, waar hij verzorgd werd door 
een engel, terwijl een hond hem dage
lijks brood bracht. Hij herstelde en zette 
zijn reis naar Mantpellier voort, waar 
men hem niet herkende en hij belasterd 
van een misdaad in de kerker belandde. 
Zonder dat hij zijn naam en afkomst 
bekend maakte, stierf hij vijf jaar later 
deemoedig in de gevangenis (1327). Door 
een wonderlijk opschrift in de kerker 
bleek hij onschuldig van de misdaad 
te zijn en werd hij van Godswege aan
geprezen als helper tegen de pest. Die 
besmettelijke ziekte laaide vele malen 
op tijdens de Middeleeuwen en kostte 
aan miljoenen mensen het leven. Zo brak 
een pandemie uit in de periode 1347-
1352 (dus slechts twintig jaar na Rochus' 
dood). Hierdoor kwam een expliciete 
pestheilige als geroepen voor de radeloze 
mensen. Binnen de kortste keren kreeg 
Sint-Rochus dus veel navolging. Hij wordt 
doorgaans afgebeeld als pelgrim, met een 
pestbuil op zijn been en een trouwe hond 
aan zijn zijde. 

Bron heiligenlevens: 
Otto Wimmeren Hartmann Melzer, lexikon der 
Namen und Heiligen (Hamburg 2002) 139-140, 
272, 714 en 735-736. 
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Reactie op artil<el "Een inspirerende belofte" 
van Leon Franssen 
( maarteditie 2020, pa9. 30) 

over had. Na het lezen van dit artikel gingen mijn 
gedachten terug naar de najaarsverga
dering van de Bond juliana op 15 oktober 
2016. Als voorzitter van schutterij St.
Martinus Maasbree heb ik een verhaal 
gehouden dat geheel in lijn lag met voor
noemd artikel. Het was mijn bedoeling 
om eens de knuppel in het hoenderhok te 
gooien. In mijn optiek was het toen al 5 
voor 12 en hoogste tijd om de vastgeroes
te gedachten in de schutterswereld eens 
goed wakker te schudden. Het resultaat 
van mijn oproep om ook eens 'Out of the 
box' te denken was echter niet veel meer 
dan een goedkeurend schouderklopje na 
afloop aan het buffet. Mijn relaas had 
schijnbaar zo weinig indruk gemaakt op 
het bondsbestuur dat het niet eens was 
opgenomen in de notulen. Na een opmer
king hierover kreeg ik de toezegging dat 
het besproken zou worden op een voor
zittersoverleg. Tot mijn verbazing stond 
het niet op de agenda van het eerst
volgende voorzittersoverleg. Zelfs in de 
rondvraag kreeg mijn verhaal geen kans 
meer vanwege het 'late' tijdstip. Er brak 
iets in mij. Mijn verhaal over de toekomst 
van het schutterswezen werd volledig 
genegeerd door de voorzitter. 

In 2019 heb ik 
besloten het schut
terswereldje, na 30 
jaar waarvan 14 als 
voorzitter, groten
deels achter mij te 
laten. Ik ben nog lid 
van mijn schutterij 
waar ik op de ach
tergrond, nog met 
veel plezier, met 
schuttersvrienden 

Bandsschuttersfeest Bondjuliana, mei 2019 te Belfeld. 

Met mijn betoog in 2016 wilde ik iets op 
gang brengen maar helaas constateer 
ik dat we, nu bijna vijf jaar later, niet 
veel verder zijn gekomen. Schuttersbond 
juliana heeft onlangs een nieuwe opzet 
voor de bondsteesten gepresenteerd en 
schutterij St.-Sebastianus Mechelen heeft 
een symposium gehouden waarvan de 
resultaten op 10 maart 2018 zijn gepre
senteerd. In de nieuwe opzet voor de 
bondsteesten is men mijns inziens met 
alle goede bedoelingen geheel voorbij 
g~gaan aan de werkelijk spelende proble
men. Bij navraag in mijn naaste omge
ving blijkt dat slechts een enkeling de 
adviezen uit het symposium had gelezen, 
de meesten wisten niet eens waar ik het 
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werkzaamheden verricht. Op een schut
tersfeest zal men mij echter nog zelden 
nog tegenkomen. Ik kon het niet meer 
aanzien dat ledenaantallen terugliepen 
en er geen initiatieven werden onderno
men om dit probleem nu eens gedegen 
aan te pakken. Op de huidige voet door
gaan, houdt in dat binnen afzienbare tijd 
onze schutterscultuur tot het verleden 
behoort. Het kan zo maar gebeuren dat 
de leegloop, zoals wij deze in kerken zien, 
ook in schutterijen gaat plaatsvinden. We 
openen onze vergaderingen nog steeds 
met een Christelijke groet, terwijl de 
meerderheid de kerk niet meer bezoekt. 
Is dat niet wat hypocriet? Waarom verlaat 
men dan de schutterij? 

Waar zitten de problemen? 
Als men in contact kom met jeugdige 
mensen of buitenstaanders dan moet 
men zich niet verbazen als deze soms 
wat lacherig doen over onze hobby. 
Mensen die zich best wel wat aangetrok
ken voelen na een kennismaking met het 
schieten, staan hier al iets nuchterder 
in. Echter aanmelden als lid en zeker 
het aantrekken van een uniform gaat bij 
velen over hun grens. De leeftijd, gehuwd 
of ongehuwd, is vaak ook een punt. Maar 
ook de tijd die men beschikbaar heeft, 
speelt een grote rol. Dat het vroeger 
allemaal anders was, heeft dus voor een 

groot deel te maken met het veranderen 
van onze maatschappij. En dat kunnen 
we niet terugdraaien. Dat wij het imago 
hebben dat richting drankorgels verwijst, 
moge ook al niet leiden tot verbazing. 
Ook de inspraak van partners is in deze 
tijd in het geheel niet te vergelijken met 
die zogenaamde 'Goede ouwe tijden'. 

Waarom komen er nauwelijks bezoekers 
tijdens de bondsteesten en is een Oud 
Limburgs Schuttersfeest voor velen zo 
leuk? Bondsteesten spreken de mensen 
niet meer aan. Er is voor een buiten
staander te weinig entertainment. Dus 
de schutters moeten hun eigen broek 
ophouden, want er valt aan derden niets 
meer te verdienen. De hoge kosten voor 
artiesten tenthuur en huur kogelvangers 
spelen hierin ook een rol. 
Ik ben dan ook van mening dat we een 
omweg moeten maken om leden te 
werven. Maar het OLS dan? Daar zijn 
enkele punten voor op te noemen. Een 
telkens wisselende locatie-streek-dorp. 
Voor velen iets nieuws in de omgeving. 
De grote aandacht in de aanloop en de 
omvang van het evenement. De media
aandacht van TV en radio voor dit schut
tersspektakeL De artiesten etc. Kortom 
het dorp leeft op en iedereen wil erbij 
zijn. Veel vrijwilligers maken kennis met 
een cultuur die zij daarvoor helemaal niet 



kende. Men vindt het leuk en men wist 
het niet. Ze zijn verrast. 

Een uniform? Dat draag ik niet! 
Vooral jongeren zijn, als ze geen lid zijn 
van een muziekvereniging, erg huiverig 
voor het dragen van een uniform. "Alles 
wil ik doen, maar dat 'apenpak' trek ik 
niet aan", hoor je dan. Zou een schutte
rij geen bestaansrecht meer hebben als 
we af zouden zien van het dragen van 
een uniform? Als het uniform een rem is 
voor nieuwe leden, waarom blijven we dit 
dan toch handhaven? Men kan zich toch 
ook uniform gekleed presenteren. In pas
sende kleding die wel aanspreekt bij veel 
jongeren. 

Saaie bondsfeesten 
Alles duurt te lang. Optochten zijn saai, 
er staat weinig publiek, naar de bijwed
strijden kijkt bijna geen kip, de jurering, 
prijsuitreiking duurt te lang - prijzen 
zijn al verdeeld voordat de wedstrijden 
zijn begonnen - het schieten duurt te 
lang, kortom het is een saaie bedoening. 
Het is geen feest meer! Het is een ram
melende bandrecorder. Ook het aantal 
bondsteesten wordt als negatief ervaren. 
Het zijn zomaar een aantal zaken die 
aandacht behoeven. Van twee i.p.v. drie of 
vier bondsteesten per seizoen zou ertoe 
bijdragen dat de druk van de ketel gaat. 
Kan ·de optocht niet anders? Moeten we 
wel zo strak marcheren en waarom doen 
wij dat? De optocht tijdens het Europees 
Schutters Treffen in 2018 in Leudal liet 
zien dat het ook anders kan. Gezellig en 
vrolijk, zwaaiende en lachende schutters 
uit heel Europa, een lust voor het oog. De 
schuttersdag tijdens het Oktoberfeest in 
Sittard heeft ook een fijne sfeer die over
slaat op de toeschouwers. 
Het uittreden bij de bijwedstrijden is ook 
een punt waar menig schutter zich soms 
ernstig aan stoort. Dat dit niet alleen bin
nen onze schuttersbond gebeurt, blijkt 
uit het artikel van Hugo Luijten {LS, nr. 119, 
pag.12). Als e.e.a. zoveel ergernis opwekt, 
stop er dan mee. Men zou er veel schut
ters een plezier mee doen. 

Schutterij of schietvereniging? 
Ooit hoorde ik een collega schutter op 

onze schutterij zeggen: "We zijn een 
schietvereniging, we moeten meer schie
ten!" Ik deelde hem nuchter mede dat wij 
een schutterij waren, waaruit één onder
deel inderdaad uit schieten bestond. 
Voorbeeld: een tijd of wat geleden trof ik 
een neefje die zich enige jaren geleden 
tijdens de organisatie van een OLS spon
taan had aangemeld als vrijwilliger. Na 
afloop meldde hij zich aan bij de schut
terij en begon vol energie en goede moed 
aan zijn schutterscarrière. Echter die was 
na twee jaar al snel ten einde. Op mijn 
vraag wat daar dan wel de reden voor 
was geweest, antwoordde hij: "Die deden 
alleen maar schieten, en voor de rest was 
er niets!" 
Sommige leden willen schieten, anderen 
zijn erbij om deel uit te maken van de fol
klore en de cultuur of zijn liefhebber van 
de traditie of andere redenen. Soms is de 
ene er alleen maar bij voor het schieten, 
terwijl de ander daar weinig leuks aan 
vindt. En dat zit dus samen in één schut
terij. Waarom delen we deze blokken niet 
op? De liefhebbers van het buksschieten 
op de zaterdag of een andere dag hun 
schietwedstrijden. Indien zij vaker willen 
schieten, maak er dan een aparte compe
titie van. 
Anderen kunnen dan aan hun trekken 
komen tijdens de bondsfeesten. En op 
twee zondagen per jaar een bandsfeest 
waarop dan (indien gewenst en moge
lijk) alleen gekaveld kan worden met een 
optocht en bondsfeest. En de bondstees
ten midden in het dorp. Als er dan niet 
geschoten kan worden, dan is het jam
mer. Schutters kunnen schieten waar dat 
nog kan. Maar een feest is midden in het 
dorp tussen de inwoners en niet ergens 
op de hei. Zo krijgen we veel meer ruimte 
om te feesten met inwoners en schutters. 
En kan er een echt feest gevierd worden. 
Vrijheid, blijheid! En in de tussentijd wat 
meer tijd voor het gezin en andere bezig
heden. Een forse streep door allerlei ver
plichtingen schept rust en maakt energie 
vrij voor ontspanning bij de schutterij. 

Hoe staat uw schutterij er over 10 
jaar voor? 
Indien men binnen de eigen schutterij 
eens kijkt naar de gemiddelde leeftijd en 

men telt daar dan eens 10 jaar bij, dan 
zal menigeen schrikken. In mijn schut
terij beschikten wij in 2015 over ruim 85 
leden van wie zo'n 40 geüniformeerd. 
Dat aantal is inmiddels gekrompen met 
de helft. In de afgelopen twee à drie jaar 
zijn we ruim 20 leden {leeftijd 30-50 
jaar) gewoon kwijtgeraakt, zonder dat 
er problemen speelden. Ze vonden het 
niet leuk meer. Momenteel beschikken 
we, in volle bezetting, nog over zo'n 20 
geüniformeerde leden met een gemid
delde leeftijd van rond de 66 jaar. Het is 
evident dat we over 10 jaar zonder aanwas 
in grote problemen komen. Maar hoe dan 
verder? In onze situatie zou een oplossing 
gezocht kunnen worden om met andere 
verenigingen uit het dorp samen te wer
ken onder één koepel onder leiding van 
één bestuur? Een soort culturele ontspan
ningsvereniging. Gezamenlijk gebruik 
van de accommodatie zou kunnen leiden 
tot het voortbestaan van onze schutterij. 
Zelfs met 10 leden zou de schutterij dan 
nog kunnen schieten en haar vertier heb
ben. Natuurlijk begrijp ik dat dit elders 
niet overal mogelijk is, maar als men 
zoekt zullen er wegen te vinden zijn die 
leiden naar een voortbestaan. In welke 
vorm dan ook. Ik blijf van mening dat 
we allemaal aan het werk moeten om te 
redden wat er nog te redden valt. 10 jaar 
zijn snel voorbij. Zeker als je al op leeftijd 
bent. En door alleen maar wat navelstaren 
en afwachten, zal het moeilijk worden 
om oplossingen voor de toekomst te 
formuleren. 
We zullen het dus op alle fronten leuker 
moeten maken voor onze leden. Besturen 
zullen alles in het werk moeten stellen en 
hun creativiteit moeten aanspreken om 
het imago van hun schutterij op te krik
ken voor jong en oud. 
Het is zo jammer dat we drie weken na 
weer een geslaagd OLS-feest in een gat 
vallen. Mogelijk zouden we i.s.m. het 
OLS-Federatiebestuur daar eens wat tijd 
en geld in moeten steken. 

Vriendelijke schuttersgroet, 
TwanSmets 
Erevoorzitter schutterij St.-Martinus Maasbree 
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Tienjarig Jubileum Werl(groep Jeugd 
Schuttersbond EMM 
2020 is het jaar dat de jeugdwerkgroep 
van de schuttersbond EMM haar tienjarig 
jubileum zou moeten gaan vieren. Tien 
jaar waarin we veel jeugdleden hebben 
mogen bereiken door middel van een 
windbukscompetitie, activiteiten vóór én 
na het schuttersseizoen. De visie op jeugd 
binden en verbinden hebben we binnen 
het bondsbestuur én binnen verenigingen 
een boost kunnen geven. Dat is een resul
taat waar we met enige trots op terug 
kunnen kijkent 

In 2010 is er een denktank opgestart op 
initiatief vanuit het dagelijks bestuur van 
de schuttersbond EMM en enkele betrok
ken ouders. Leden van schutterijen. De 
opdracht die deze werkgroep kreeg, was 
het aantrekkelijker maken van de bonds
feesten voor jeugdleden, zorgen dat zij 
elkaar ook buiten hun vereniging op gin
gen zoeken en verenigingen stimuleren 
en ondersteunen in hun aanbod voor 
jeugd. Door middel van een oproep werd 
er een werkgroep samengesteld, waarbij 
het uitgangspunt was dat deelnemende 
werkgroepleden niet ouder dan 25 jaar 
waren. We startten met een werkgroep 
van zes mensen, onder wie vier jeugdle
den (tussen de 18 en 22 jaar). 

Die winter hebben we de eerste plan
nen gesmeed en uitgewerkt. We zouden 
beginnen om de jeugd te vinden en bin
den tijdens de feesten. We bedachten een 
windbukscompetitie (destijds de eerste 
binnen de OLS-federatie!) zodat jeugd
leden na de optocht niet verloren rond 
zouden lopen. Veel jeugdleden vielen na 
de optocht namelijk in een leegte. Pap 
en mam hadden verplichtingen met bij
voorbeeld muziekwedstrijden, beoorde
lingswedstrijden en uiteraard het zes
talschieten. De jeugd had, buiten een 
klein springkussen waar ook maar tot een 
bepaalde leeftijd gebruik van gemaakt 
werd, dus eigenlijk niets om handen. 
Het windbuksschieten bracht een nieuwe 
extra invulling voor de middag. Dit heeft 
zich in de loop der jaren ontwikkeld van 
individueel schieten, naar schieten in 

Windbuksschieten op een schuttersfeest. 
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De nieuwe werkgroep in 2011 met bondsvoorzitter bij de schietwagen. I Foto: Fred Vliegen. 

drietallen, met leden van de eigen óf juist 
van andere verenigingen. Bij elke evalu
atie van een seizoen wogen we belang
rijke zaken af: hoe was de opkomst? 
Wat vond de jeugd zelf? Welke vragen 
kregen we vaak? Wat viel ons op? Wat is 
voor ouders belangrijk? Door antwoord 
te geven op die vragen passen we ons 
jaarlijks zo goed mogelijk aan, aan de 
wensen van de jeugd, verenigingen en 
uiteraard ook ouders. Want die zijn van 
belangrijke waarde in het stimuleren van 
hun kinderen! 

Sinds zes jaar beginnen we onze schut
tersseizoen met een openingsactiviteit. 
De jeugd heeft de gehele winter elkaar 
niet gezien en gesproken. Nieuwe jeugd
leden zien voor het eerst wie er allemaal 
zijn. Het ontmoeten is hier het hoofddoel. 
Van een filmavond in pyjama tot spelle
tjes of speurtocht. Verder vonden we dat 
de jeugd wat meer in het zonnetje mocht 
worden gezet met de behaalde resultaten 
van bijvoorbeeld het solistenwerk. Maar 
ook voor de prijzen t ijdens de optocht. De 
bordjesdragers, de vlaggendragertjes, de 
majorettes, de jeugdkoningsparen, enz. 
verdienen een prachtige prijsuitreiking. 
Echter tijdens het bandsfeest bleek dat 
destijds niet haalbaar. We weken uit naar 
een extra zaterdagmiddag waarop we de 
volledige aandacht aan onze jeugd kon
den geven. Echter alleen prijzenuitreiking 
was, wat de werkgroep betreft, niet vol-

Traktatie na de afgelasting van een activiteit 
(2018). I Foto's: Werkgroep. 

Opening van het schuttersseizoen 2014. 

doende. Zodoende werd er een spellen
dag aan gekoppeld, als afsluiting van het 
seizoen. 

Zo hebben we gedurende de afgelopen 
jaren diverse activiteiten kunnen en 
mogen organiseren. Van zeepkistenrace 
tot spellenmiddag. Van speurtochten tot 
Ren je Rot. leder jaar weer een super
mooie uitdaging om wat te verzinnen 
zodat de jeugd het seizoen mooi en gezel
lig kan afsluiten. Vele nieuwe vriend
schappen zijn er ontstaan. De jeugd weet 
zich te vinden. De afsluiting (de prijzen
uitreiking) gebeurt inmiddels tijdens het 
laatste schuttersfeest. De wedstrijden op 
dit laatste feest hebben qua t ijdsindeling 
plaats gemaakt voor de jeugd. ledereen 
begeeft zich naar de feesttent en 15 minu
ten na de optocht staat alles in het teken 
van onze jeugd. Geweldig! 

Daardoor is de spellendag ook vervan
gen; we maken de laatste jaren aan het 
eind van het seizoen een klein reisje 
met alle jeugdled en. Dierentuin Duisburg, 



Toverland, Kalkar Wunderland zijn uitjes 
die in de voorbije jaren op onze agenda 
hebben gestaan. Met meer dan 100 jeugd
leden gaan we met bussen op pad. Een 
mooie kers op de taart voor zowel ons, 
als werkgroep, als voor de jeugd zelf. 
Genieten ten top! We zoeken hierin ook 
de verbinding met de 'oudere jeugdleden' 
en proberen ook deze leeftijdsgroep te 
blijven binden aan het schuttersleven én 
aan de werkgroep met haar activiteiten. 
In de eerste jaren werd onze windbuks
wagen met regelmaat verhuurd. Deze 
opbrengsten konden we dan inzetten om 
een dergelijke activiteit voor de jeugdle
den te organiseren. Sinds vier jaar worden 
we ook financieel ondersteund door de 
aangesloten schutterijen van onze bond. 
Hierdoor biedt het voor ons nog meer 
mogelijkheden om te verdiepen en maat
werk te leveren. 

Inmiddels is onze werkgroep volledig 
opgenomen in het functioneren van 
de Bond EMM. We mogen aanschuiven 
bij bestuursvergaderingen, voorzitters
overleggen en diverse commissieverga
deringen. Immers zijn er overal raakvlak
ken met de jeugd. Van het opbouwen 
van het feestterrein tot aan bijvoorbeeld 
solistenoptredens. In iedere commissie 
zijn we welkom en worden we gehoord 
en worden er ideeën geboren. Vanaf de 
opstart is er voor de jeugdwerkgroep een 
vast agendapunt op de jaarvergadering 
van de schuttersbond. 

Zo krijgen we de tijd om met elkaar van 
gedachten te wisselen. Hier zijn we niet 
alleen trots op, maar vooral dankbaar 
dat we deze kans hebben gekregen en 
dat we nog steeds groeien. Immers, alles 
blijft in beweging. Met de tijd zie je de 
verandering van cultuur, mensen en van 
verenigingen. Wat eerst heel gewoon en 
vanzelfsprekend was, is dat nu niet meer. 
Dat merk je in deelname op feesten, 
in communicatie van en naar schutte
rijen en in het blijven vinden van nieuwe 

Bezoek aan Toverland ( 2016). 

aanwas voor de werkgroep. Belangrijk is 
dat we naar elkaar luisteren en proberen 
samen tot een compromis te komen. 
Flexibel zijn, immers we zijn allemaal vrij
willigers. We hebben uiteindelijk allemaal 
hetzelfde voor ogen. Samenhorigheid, 
gezelligheid, educatieve vormgeving en 
behoud van historie en cultuur. 

Mede door de inzet van ons allen (schut
terijen, bondsbestuur, ouders van jeugd, 
jeugdwerkgroep) staat de jeugd na tien 
jaar als een huis binnen onze Bond EMM. 
Het jaar 2020 zou een feestjaar worden. 
De gehele winter heeft de werkgroep 
samen een prachtige invull ing voor het 
jubileumjaar gemaakt. Helaas heeft het 
Coronavirus roet in het eten gegooid. 
Het gehele seizoen zul len we elkaar niet 
treffen in de schuttersweL Echter wat in 
een vat zit, verzuurt niet. Volgend jaar 

bestaat onze Bond 125 jaar. Wij zullen er 
dan samen een groot feest van maken! 

Christine Houben,]eanine Beckers-Lemmen, 
MelBeerens 

Beelden van de activiteiten van de Werk9roep ]eu9d Schuttersbond EMM. 

Tumpke wint Jeugd buutte kampioenschap 2020 in Susteren 
MAASBREE / SUSTEREN - Op zaterdag 
15 februari wist de dertienjarige Thijs 
Wijnen uit Maasbree tijdens de jeugd 
buutte kampioenschappen, die gehou
den werden in Susteren, beslag te leg
gen op de titel 'jeugd buutte kampioen 
van Limburg'. Thijs die de buut "Tumpke 
geit op snuffelstage" bracht, deed voor 
de tweede keer mee. In 2019 werd hij 
al eens derde. Thijs is lid van schutterij 
St.-Martinus Maasbree waar hij al enige 
jaren als bordjesdrager fungeert. Door 
zijn prestatie mocht hij een optreden ver
zorgen op het Provinciehuis tijdens het 
Knoevelement. 

Tekst en foto's: Twan Smets 
Twee keerThijs Wijnen uit Maasbree, die niet alleen bij de carnavalsbuut ho9e 09en 9ooide 

maar ook schutterslid is. 
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Redactie L.S. vergadert via online meeting 
Net zoals bij alle verenigingen het geval 
is kon er, vanwege de Coronacrisis, 
ook door de redac-
tie van het Limburgs 
Schutterstijdschrift niet 
vergaderd worden op de 
manier zoals dat nor
maal gesproken gebeurt. 
De redactieleden komen 
vier maal per jaar in 
Echt bij elkaar om het 
laatst uitgebrachte 
nummer te bespreken 
en om te bekijken wat 
er in het volgende 
nummer geplaatst 
kan worden. 
Na diverse e-mails 
over en weer ont-
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stond het idee om dan maar via een 
videoconferentie de voorbereiding 

op de juni-editie van het Limburgs 
Schutterstijdschrift te doen. 

Onze IT-specialiste Sonja 
Creemers zorgde voor een 
online meeting in "Zoom" 
waarbij elk redactielid 
kon inloggen. 
In het begin was het 
nog even wennen maar 
al gauw was iedereen 
eraan gewend. Op 
deze manier konden 
de voorbereidingen 
op het Schutters
tijdschrift dat u nu in 
handen heeft, toch 
hun doorgang vin
den. 

NicoParren 

Schutterij Merkelbeek 
verrast de leden 

een digitale vergadering van het bestuur 
werd besloten om de leden te verrassen. 
De dames gingen op pad om een heer
lijke traktatie te halen en de heren kregen 
de eer om de leden te gaan verrassen. 
ledereen kreeg een infobrief en een pot 
gevuld met heerlijke chocolade. 

MERKELBEEK- De schutters leden wer
den verrast ... Geen schuttersfeesten, 
geen gezellig samenkomen op de feest
weide, geen repetities, geen schieten 
maar een heel stil 
seizoen. Tijdens 

Een chocoladeverras
sin9 voor de leden tij
dens een stil seizoen. 

"Hart onder Schuttersriem" 

Coronavirus ... naar mijn mening nog 
nooit zoiets beleefd in de schutterswereld, 
ja, in de oorlogsjaren waren de activiteiten gestaakt, 
echter dat heeft men nog niet mee gemaakt. 
Nu worden álfe verenigingen zoals sport en spel, 
cultuur, muziek, scholen en verzorgingshuizen en 
zeker onze schutterijen getroffen door coronavirus. 
Wij zijn er ons allen wel degelijk van bewust, 
dit brengt angst, pijn, verdriet en onrust. 
Maar ... gezondheid voor alle mensen telt 
voor sport en spel, in hallen, op terrein en veld. 
Mensen met een schuttershart doet dit pijn 
maar de wereld staat in brand, 
daarom: gebruiken hopelijk ook ons gezond verstand. 
Onze gedachten en hart zijn bij schuttersfamilies 
die nu getroffen zijn, maar zeker bij hen die dierbare 
mensen uit hun midden verloren door deze ziekte. 
Wij denken ook aan die trouwe werkers in de schutterijen 
die al ver waren met de organisatie en wensen hun sterkte. 
Het afzeggen van tenten, orkesten, terreinen en materialen, 
tientallen vergaderingen door mensen met schuttersidealen. 
Het terugsturen van tal van sponsorgelden en giften, 
vereist kennis, sociaal gevoel en creativiteit in geschriften. 
Beste schutters, het treft de schutterijen en ons niet alfeen 
velen in de zorg en andere sectoren zijn op de been, 
feesten is nu niet het allerbelangrijkste, 
wel gezondheid van groot tot de allerkleinste. 
Dit wens ik u allen toe, met de hoop u weer terug 
te zien op een van onze mooie schuttersfeesten. 
Dat onze patroonheilige van de schutterijen moge helpen. 

Frans Stol/man 



Stichtingen 
slaan de handen 
• tneen 
De Stichting Steun aan het schutters
en gildewezen en de Oud Limburgse 
Schuttersfederatie hebben het initia
tief genomen om met de verschillende 
stichtingen en verenigingen, die in de 
schutterswereld actief zijn, te praten over 
de toekomst. Het betreft de Stichting 
Vrienden van het Schutterswezen, de 
Stichting Steun aan het Schutters- en 
gildewezen (SAS}, Stichting Limburgs 
Schutterstijdschrift, Stichting Limburgs 
Schutterij Museum, Stichting Orde van 
de Rode Leeuw van Limburg, Stichting 
Mobiele Kogelvangers, Vereniging van 
OLS-Buksmeesters, de jeugdcommissie 
en de OLS-federatie zelf, kortheidshalve 
de G9. 

In een eerste kennismakingsbijeenkomst 
in oktober vorig jaar gaven de leden van 
G9 inzicht in hun problematiek en visie op 
de toekomst. De doelstell ingen, wensen 
en behoeften zijn nogal verschillend, zo 
is het museum gebaat bij bezoekers en de 
mobiele kogelvangers op zoek naar inno
vatie. Een ding hebben allen gemeen en 
dat is het schutterswezen. Voorafgaande 
aan de OLS-jaarvergadering in maart jl. 
vond een tweede bijeenkomst plaats in 
het schutterijmuseum. Uit de verschillen
de visies en voorstellen die ter tafel kwa
men, werden eerste afspraken gemaakt 
en één belangrijke conclusie getrokken 
namelijk verder gaa n met dit overleg en 
elkaar helpen en versterken. 

Het thema communicatie wordt een van 
de speerpunten die de G9 willen oppak
ken. De verschillende communicatieka
nalen zoals Facebook, website, nieuws
brief en schutterstijdschrift voorzien in 
de behoefte van hun eigen doelgroep en 
zo ook leeftijd. Het voelt als een gemis 
dat informat ie niet met iedereen kan 
worden gedeeld en de een weet niet wat 
de ander doet. Als eerste project gaat 
de G9 op zoek naar deskundige hulp 
om de communicatie te optimaliseren. 
Voorzitter jeu Smeets van het schutters
t ijdschrift heeft de taak op zich genomen 
om contacten te leggen met de Zuyd 
Hogeschool en een projectgroep te star
ten. Wij houden u op de hoogte! 

Karel van Knippenber9 

di eh 
"Op de plaats, mstf" 

de waereld hoef ós /aeve, aeve 
duchtig 'op de plaats rust' gezatj 

weer kènne 't klam bevatte 
niks is mieë waat 't is 
vechte taege 'ne vijandj 
doe neet mit hènj te vangeis 

doon wat ós weurtj gevraogdj 
door de regering en ' t RIVM 
van stuve in de hoogstegank 
nao hel mótte duje op de rem 

helpe door aafstandj haoje 
wie lik ze det de kènjer oet 
luuj in verpleeg- en verzörgingshoeze 
weer moge zwejje vanachter de roet 

ós rieke, normale sociale /aeve 
hoef plaatsgemaaktj väör einzaamheid 
in de uig van de minse zuus se 
angs, zörg, ónmach, neet te droge leid 

weer gaeve ' t zoo good es mäögelik 'ne drej 
en zulle vanze/aeve neet vergaete 
ós nuuj helde die wèrke in de zörg 
völle winke/sjape of zörge väör aete 

de waereld hoef ós laeve, aeve 
duchtig 'op de plaats rust' gezatj 
neet opgaeve, mood haoje, 
ós kaeske brandjen w'r b/aoze ' t neetoet 
strakkes zal oze meziek weer klinke 
en moge w'r weer 'voorwaarts mars' väöroet 

Miranda Meuwissen 
Schutterij en Fluit- en Trommelkorps 
Wilhelmina Hin9en 

Toelichting 
Ter gelegenheid van Pasen , en om in 
deze tijd toch wat houvast te bieden aan 
de parochianen, heeft de parochie Pey 
een blaadje uitgegeven met de gelijkna
mige titel 'Houvast'. Pastoor Mom heeft 
ten behoeve van de verspreiding hiervan 
ook schutterij Wilhelmina Hingen bena
derd voor de huis-aan-huis verspreiding. 
Als dank kregen we een pagina in het 
boekje ter beschikking. Ter gelegenheid 
hiervan heeft lid en bestuurslid Miranda 
Meuwissen van schutterij Wilhelmina 
Hingen dit gedicht geschreven. 

Schutterij Wilhelmina Hin9en. 
Bron: website J facebook schutterij. 

Gedich 
Broederschap 

/eh mis de sjötterie 
ich mis neet ut misse 
Al had ich gaer nog vu u/ gemis 
as ich daomei dees tièd kas oètwisse 
/eh weit det det neet geit 
Want d'r zit 'n groët versjiJ tösse druime en 
realiteit 
Vu u/ vereiniginge weite now neet wat de 
toeköms geit bringe 
' t zit neet in özze aard um via internet d'n 
oplossing te vinge 

Weej wille sjeete 
Weej wille marchere 
Weej wille fiëste 
Weej wille meziek speule 
Maar baovenal wille weej idderein os 
Broederschap laote veule 

D'r is get groëters aan de honk 
Weej zette alle sjöttersfiëste aan dekank 
Dit seizoen waere sjötters geraak 
in plaats van det sjötters rake 
De waereld steit oppe kop 
Door os neet te zeen in de wei, haope weej 
det 't gauw stop 

Dit blief met meuite te bevatte 
Det de sjötterswaereld door zo'n klein 
biësje klem is gezatte 

Daarurn wil ich uch ein hert onger de reem 
staeke 
En ich ken uch now al zegge, weej laote os 
neet braeke 

De sjötterie is namelik mier den ein optel
som van activiteite 
Blief gluive in uch kwaliteite 
Ein daovan hebbe weej allemaal 
Die kwaam al ierder nao veure in dit ver
haal 

Broederschap zit in os, en ken neet besmet 
waere 
Blief det oètdrage met trots, as 'n pauw 
met ' r va ere 
Helpminsein noëd die veur dit virus zien 
gezwich 
Det is immers waorum weej vruüger zien 
opgerich 

Broederschap geit deze crisis euverlaeve 
Det is de boëdsjap die ich uch wil mei
gaeve 

]oost 
Sc hers 

Broederschap -Belfe ld. 
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'ne Richtige sjöt: Sjohn Smeets: 3 x gouden jubileum! 

Wie is eigenlijk Sjohn Smeets? 
BROEKSITTARD - In feite een overbodige 
vraag! Niet alleen in Broeksittard, zijn 
geboortedorp, is hij alom bekend, maar 
ook onder meer in Sittard. En zeker ook 
in de schutterswereld is hij geen onbe
kende! Naast zijn grote liefde, de schut
terij, is hij op velerlei gebied actief, zowel 
organisatorisch als creatief. Wie kent hem 
in de carnavalstijd niet als ontwerper 
en wagenbouwer van de Broeksittardse 
groep de Sjnaake, door hem opgericht 
in november 1980? Bovendien heeft hij 
ook ruimschoots zijn sporen verdiend 
als tekstschrijver van carnavalslied
jes. Bekende evergreens van zijn hand 
zijn o.a. Hie vleige noe de vónke oet de 
pan (1993) en ' t Haw zo sjoon kènne zeen 
(2003). Daarnaast is hij ook de initia
t iefnemer van de bekende en succes
volle Mansluujsitzung of liever gezegd 
Mansluujstehung. Een minder bekend 
interessegebied van hem is de wieler
sport. Als het maar even kan, volgt hij alle 
koersen. En als ontspanning, als hobby, is 
hij ook op dit terrein erg actief. Maar zijn 
voornaamste belangstelling is - na zijn 
opleiding logistiek management voor het 
midden- en kleinbedrijf - gericht op de 
creatieve vormgeving (o.a. hoeden, prui
ken, decors). Een activiteit die al jong zijn 
grote belangstelling had. Nu heeft hij van 
deze hobby zijn beroep kunnen maken. 

Ózze sjöt: 3 x gouden jubileum! 
Het is zeer waarschijnlijk dat maar wei
nig mensen ervan op de hoogte zijn dat 
Sjohn drie gouden jubilea (!!) (binnen 
de schutterswereld!) tegelijkertijd heeft 
kunnen vieren. Laten we ze de revue 
passeren. Een wel heel uitzonderlijk jubi
leum heeft betrekking op het feit dat hij 
so jaar - zonder onderbreking! - heeft 
deelgenomen aan het OLS dat ieder jaar 
wordt gehouden op de eerste zondag 
van juli (dit jaar helaas vanwege de coro
naproblematiek afgelast). Hoe denkt u 

De familie Smeets, de ouders als koningspaar, 
later keizerspaar. 
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wellicht? Zo oud is Sjohn toch nog niet? 
Nee, dat klopt. Maar zijn eerste 'optre
den' was in Molenbeersel toen hij als 
bordjesdrager (acht jaar oud) mee mocht 
lopen. En als unicum in die dagen: hij liep 
mee als de eerste geüniformeerde bord
jesdrager in die dagen, "greutsj wie eine 
paw"! Zijn deelname moet grote indruk 
hebben gemaakt op de jury: hij kreeg de 
ereprijs! Vier jaar lang heeft hij in deze 
functie meegelopen; toen werd hij tam
boer, wat hij tot op de dag van vandaag 
nog steeds is. Want, zo laat hij weten, hij 
heeft iets met die trom. so jaar heeft hij 
dus deelgenomen aan het OLS. Dit inter
Limburgsschuttersgebeuren waaraan wel 
meer dan 150 schutterijen deelnemen, is 
een op Europees niveau uniek gebeuren. 
Het trekt iedere keer weer opnieuw tien
duizenden mensen. Dit wel heel bijzonder 
cu ltureel gebeuren wordt door de schut
ters zelf gezien als hun eigen Olympische 
Spelen. Waarom, zo vraagt men zich dan 
ook af, krijgt het OLS geen officiële erken
ning als Europees cultureel erfgoed?? 

Vanaf het begin als bordjesdrager is Sjohn 
ook lid van de vereniging. In het begin 
natuurlijk als junior-lid, maar toch! Dat 
betekent dat hij nu dus ook al so jaar 
lid is van schutterij Sint Lambertus uit 
Broeksittard: het tweede gouden jubi
leum! Maar tevens is hij al die tijd ook lid 
van de Limburgse Tamboerbond (LBT): het 
derde gouden jubileum!! 
Sjohn is thans ook reserve tambour-maî
tre. Tweemaal is hij in deze functie opge
treden waarbij hij verschillende onder
scheidingen in de wacht wist te slepen. 
Maar hij is dan ook een 'sjöt' in hart en 
nieren. Zijn opa was al lid van de schutte
rij, evenals veel andere familieleden. Zijn 
vader was zelfs keizer van de schutterij 
en zijn moeder vanzelfsprekend keizerin. 
"Nei, hae haet ' t van geine vraeme", zegt 
men wel. 

Succesvol als bordjesdrager. 

Sjohn Smeets, 
drie maal een vijftigjarigjubileum. 

Het trommelkorps zelf heeft in al die tijd 
natuurlijk een hele ontwikkeling door
gemaakt. Momenteel heeft het onder 
leiding van Gian Prince een uitstekend 
niveau weten te bereiken. Het heeft intus
sen al heel wat prijzen veroverd, zoals 
het Nederlands kampioenschap (zelfs drie 
maal!!} en ook drie maal het Limburgs 
kampioenschap! Deze fe iten spreken wel 
een heel duidelijke taal. Terecht kunnen 
we trots zijn op zo'n schutterij. Van verre 
is ze al herkenbaar aan haar typisch trom
geluid. Daar komen de schutters aan: een 
indrukwekkende tambour-maître in de 
persoon van Vic Wil lems, gevolgd door de 
tamboers, van wie de eerste rij met daarin 
o.a. Sjohn, bijzonder veel indruk maakt. 
Een vereniging waar Broeksittard terecht 
trots op is! 

Frans Walraven 

Het schutters- en trommelvirus is iets om door te 
geven aan de volgende generatie. 



Highland Sound in Isolation 

Drumband St.-Severinus Grathem speelt mars 
zonder bij ell(aar te }(omen 

GRATHEM - Wat doe je wanneer als je 
drumband vanwege de Corona-crisis min 
of meer 'in isolatie' zit? Daar wist de altijd 
creatieve drumband van schutterij St.
Severinus uit Grathem hét antwoord op! 
Individueel een mars spelen, en die digi
taal tot een geheel smeden in de vorm 
van een videoclip. De keuze van de mars 
was qua naam tevens heel toepasselijk: 
'Highland Sound in lsolation'. 
Het idee voor de clip werd geboren bij 
de, in de vereniging zeer actieve twee
ling, Mark en Mike Evers (23). Beetje 
analoog aan een prachtige video van 
de Maastrichtse Verkennersband die op 
Facebock te zien was. De al even actieve 
verenigingsman Theo Gielen zette het 
kunststukje verder op. leder drumbandlid 

speelde het eigen deel, wat door Mark ver
volgens in vele uren zwoegen werd gesyn
chroniseerd tot een precies kloppende 
muziekvideo. Inclusief een strak marche
rende tambeur-maître René Schreurs en 
jonge vlag- en bordjesdragers. 
Het maken van de video is de drum
band en schutterij in Grathem ten voeten 
uit. Niet alleen is de vereniging hecht 
en springlevend, ze proberen vooral ook 
steeds nieuwe, creatieve dingen uit. Open 
air marching in het hart van het dorp; een 
gezamenlijk, door honderden Grathemers 
bezocht concert met het Zanggroep 
Kazoo uit Heythuysen; optredens op de 
slotconcerten van Rowwen Hèze en op 
RTL televisie: ze hebben het allemaal al 
gedaan. 

Een knap staal0e synchronisatie van de drum
band van schutterij Sint-Severinus Grathem om 
allen apart te spelen (en marcheren) en toch een 

9ezamenlijke prestatie neer te zetten. 

Daarnaast worden zeer serieus muziek 
gemaakt, met het winnen van de Esprit
prijs op het OLS als tastbaar eerbetoon. 
Door de Corona-crisis staat het allemaal 
op een wat lager pitje, maar het 'heilig 
schuttersvuur' brandt er niet minder om 
daar in Grathem! 

Fans Eibersen (voorzitter) 

Kijk en luister op: 
https:ffwww.facebook.com/ 
SchuttenGrathemj 

De 'Sjoeffeleers' van schutterij St.-Urbanus 
MAASNIEL - Op 18 april zijn de 
'Sjoeffeleers' van schutterij St.-Urbanus 
Maasniel weer voor het eerst op ons 
schietterrein geweest, voor de onder
houdswerkzaamheden. Er is weer veel 
werk verricht, maar dit was ook wel drin
gend nodig voor als we weer samen kun
nen zijn en genieten van onze schitteren
de vereniging. Zie hier enkele foto's hoe 
onze 'Sjoeffeleers' op anderhalve meter 
afstand werken. 

Tekst &(jota's: Facebaak schutterij 

~ 
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Het Internationaal Verbroederingstreffen 
getroffen door het Corona-virus 

Aanleiding 
In 2018 waren de eerste gesprekken rond
om de viering van het 'Internationaal 
Verbroederingstreffen '. De voorzitter van 
het comité '75 jaar Vrijheid Limburg', 
Herman Kaiser, was in Duitsland toe
valligerwijs bij een Schützenfest beland 
en bedacht zich dat de schutterijen in 
de loop van de eeuwen altijd verbroe
derd hebben. Dit is (met name) door de 
Tweede Wereldoorlog verwaterd, maar is 
daarna volop opgepakt en nu verbroedert 
het schutterswezen op Europees niveau. 
Aartshertog Karel Habsburg-Lotharingen, 
beschermheer van de EGS, riep in 2018 
tijdens het Europees Schutterstreffen het 
schutters- en gildewezen immers uit tot 
de grootste vredesbeweging in Europa. 
Herman Kaiser kwam daarop uit bij de 
voorzitter van schutterij 't Zandakker 
Gilde Sint-jan Venray, Bernie van 
Lierop. Zijn opdracht luidde: organiseer 
omstreeks 3 maart 2020 een groots pro
vinciaal verbroederingsfeest in het kader 
van het vieren van vrijheid en verbroede
ring. Dit zou in Noord-Limburg moeten 
plaatsvinden, aangezien Lomm, Arcen, 
Weil, en Welierlooi als laatste Limburgse 
plaatsen bevrijd werden op 3 maart 1945. 

Voorbereidingen en fondsen 
Bernie ging deze uitdaging graag aan en 
begon met voorbesprekingen in de regio 
Noord-Limburg om tot een gewenste 
locatie en programma te komen, waar
bij de voorkeur uitging naar Venray als 
locatie. Na besprekingen met gemeente, 
Defensie en provincie Limburg, kwam 

men overeen: zondag 27 maart 2020 
wordt de 75-jarige provinciale vrijheid 
gevierd met een groots verbroederings
treffen, met de focus op vrijheid, het 
schutters- en gildewezen, en gebaseerd 
op de thema's: Muziek verbroedert, muziek 
verbindt en inspireert. 
De organisatie is zeker geen sinecure. 
Er werd gewerkt met een begroting van 
€ 65.000,-. Qua fondsen werd al snel 
overeenstemming bereikt met de pro
vincie Limburg, het V-Fonds, de provincie 
Limburg, Interreg Duitsland-Nederland 
en de gemeente Venray. Door middel van 
lokale sponsoren kon het gewenste pro
jectb~drag veilig worden gesteld. 

Tour of Freedom 
Vervolgens kon invulling worden gege
ven aan dit treffen. Belangrijk was de 
Euregionale verbroedering met deelname 
uit Duitsland, België en Nederland. Een 
grote diversiteit van zang, cultuur en 
muziek, het vieren van de vrijheid en 
het overdragen van de historie naar de 
toekomst zouden de rode draden moe
ten vormen. De hoofdact vormt de 'Tour 
of Freedom in Concert ', uitgevoerd door 
de Fanfare 'Bereden Wapens' uit Vught. 
Hierin wordt stilgestaan bij de offers 
die zijn gebracht door veteranen om de 
vrijheid te verkrijgen en zij die zich er in 
de afgelopen 75 jaar voor hebben inge
zet om deze vrijheid te waarborgen. Het 
belooft dan ook een zeer gevarieerde 
voorstelling te worden, met zowel muziek 
die rechtstreeks verwijst naar de bevrij
ding in 1945, maar die ook de veelzijdig-

heid van het orkest 

Actualiteit: nieuwsbrief en website 
onderstreept. Van 

In deze coronatijd volgen het nieuws en de maatregelen 
elkaar snel op, te snel voor een kwartaalblad om op in te 
spelen. Daarom wordt voor de actuele maatregelen die de 
schutterswereld betreffen, verwezen naar de Nieuwsbrief 
of website van de OLS-Federatie. In de brief van mei komen 
aan bod: advisering m.b.t. schieten, stand van zaken 
m.b.t. samen musiceren, noodsignalen cultuursector, 
Cultuurconnectie, Tegemoetkoming Ondernemers 
Getroffen Sectoren Covid-19 (TOGS), Buma Stemra e.a., 
KNSA, impact coronacrisis op Limb. amateurkunstsector, 
erfgoed participatie. 
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marsmuziek tot popmuziek, alle gen
res passeren de revue. Het orkest wordt 
ondersteund door drie fantastische zan
geressen, 'Les Chouettes' en door passen
de beelden en teksten van jan Beuving. 

Opzet 
De gehele dag staat in het teken van 
de vrijheid. In de ochtend zou er een 
gezamenlijke brunch in de Venrayse 
Schouwburg worden gehouden, muzikaal 
opgeluisterd door een blaaskapel. Vanaf 
12.00 uur begon het programma op het 
Schouwburgplein met continue optre
dens van muziekkorpsen, zanggroepen, 
showkorpsen en een vrijheidsmodeshow 
door de Activiteitenvereniging Venray 
Centraal. Het hoogtepunt zou zeker de 
vrijheidssteet worden, waaraan ruim 45 
schutterijen, muziekveren igingen, show
korpsen zouden deelnemen. Immers, in 
samenwerking met de Limburgse Bond 
van Tamboerkorpsen (LBT), de Limburgse 
Bond van muziekgezelschappen (LBM) en 
het Verbindend Netwerk Koorzang, wer
den korpsen benaderd om zich aan te 
melden om op deze dag deel te nemen 
om de provinciale vrijheid te vieren . 
Opvallend zouden zeker de steltenlopers 
van Merchtem zijn. Nadat België bevrijd 
was, vierde elk gehucht de vrijheid; velen 
deden dit met praalwagens, echter in 
Merchtem ging een groot aantal inwoners 
op stelten lopen, sommige wel 6,5 meter 
hoog. Er werd een korps opgericht, vaak 
gevraagd bij evenementen, dat evenmin 
in Venray mag ontbreken. 

Optredens, concerten en big finale 
Alle schutterijen , schuttersgilden en 



muziekverenigingen zouden in het 
Venrayse centrum optreden. Overigens 
zouden de centrumondernemers de deu
ren openen, zodat funshoppen in het 
centrum mogelijk is. Op het Gouden 
Leeuwterrein: een taptoe met optredens 
van de top van Nederland en Duitsland. 
In de Schouwburg 's middags miniconcer
ten, met bijvoorbeeld rolstoldansen, een 
unieke samenwerking tussen Venrode 
Voices en 't Remunjs Theaterkoor en 
een spectaculair miniconcert van Esther 
Gijsbertsen, ondersteund door de Mallet 
Percussionband, drumband Rhenen 
en het blazersensemble van KDO uit 
Groessen. Vervolgens the Tour of Freedom 
in Concert, met in het voorprogramma 
Venrayse artiesten, zoals de 1?-jarige Loïs 
Vreugdewater. Deze dag zou een spette
rend slot krijgen. Vanuit Ierland, zou Dave 
Gypsy overkomen die adembenemende 
songs in de Temple Bar in Dublin zingt. 
Bij één van zijn nummers zou zelfs een 
glazen oog nog tranen in het oog krijgen. 
Hij zou het slot verzorgen om met een 
spectaculaire lichtshow 75-jaar vrijheid 
te vieren. 

Het Corona-virus 
Nadat in de wereld het Corona-virus de 
macht overnam, kwamen er natuurlijk 
bedenkingen bij deze grootse organisatie. 

Voorzitter Bernie van Lierop trad veel
vuldig in overleg met de provincie, de 
fondsverstrekkers, de burgemeester en 
de Veiligheidsregio Limburg-Noord om de 
situatie op de voet te volgen. Er is immers 
sprake van een evenement met meer dan 
2.500 deelnemers en de toestroom van 
supporters/bezoekers, wat een adequate 
en voorzichtige behandeling vergt. Het 
merendeel van de deelnemers zou uit 
Noord-Brabant komen, uitgerekend waar 
het Corona-virus in Nederland begon. Na 
vele vergaderingen kwam dan toch het 
moment om de knoop door te hakken en 
moest het schutterijbestuur besluiten om 
het Internationaal Verbroederingstreffen 
te annuleren . Natuurlijk komt dan de 
discussie af- of uitstel en spelen aanbeta
lingen, reserveringen etc. Na overleg met 

deelnemers, leveranciers, fondsen en de 
eigen leden was het duidelijk: er is sprake 
van uitstel en dat moet ook officieel wor
den aangevraagd. 

De nieuwe vastgestelde datum 
Met een ruim deelnemersveld is het 
natuurlijk niet makkelijk om zomaar een 
nieuwe datum vast te stellen. De beschik
baarheid van de accommodatie, de toe
zeggingen vanuit Defensie, de input van 
de leden, alles werd overwogen met het 
besef dat het nooit lukt om alle verenigin
gen weer in Venray te krijgen. Natuurlijk 
biedt dit nu ook mogelijkheden voor de 
schutterijen en gilden uit Nederland en 
België om in het najaar toch aanwezig 
te zijn op een schuttersontmoeting en 
hoopt de organisatie ook nieuwe gasten 
te mogen verwelkomen. 

Zo zal zondag 27 september 2020 de nieu
we dag worden van het 'Internationaal 
Verbroederingstreffen in de hoop dat het 
Corona-virus dan grotendeels achter ons 
ligt en de gemeente Venray iedereen weer 
gastvrij zal ontvangen. Schutterijen, die 
nog willen deelnemen aan de vrijheids
stoet, kunnen zich tot 1 juli 2020 aanmel
den via info(ci)zandakker.nl 

Foto's: organisatie Venray. 
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Onze schutterijen zullen blijven veranderen 
Meegaan met nieuwe ideeën en het verleden koesteren 

Toen ik de column van Leon Franssen over de 
jeugd in het schutterswezen nakeek, ben ik over 
dit onderwerp gaan nadenken. Leon geeft aan 
dat veranderen voor de schutterswereld geen 
normale zaak is, maar toch zijn er in de 
loop van de jaren ook de nodige verande
ringen gekomen, die door iedereen zonder 
probleem zijn aangenomen. Het artikel 
in "De Limburger" over de 13-jarige Mike 
Dewinden commandant van St.-Barbara 
Reuver was voor mij de aanleiding om 
in het verleden te duiken. Ik hoop ove
rigens dat Mike een goede opleiding en 
begeleiding krijgt. 

Met dertien jaar is MikeDewinden al 
commandant van St.-Barbara Reuver. 

Foto: familie Dewinden. 

De schutterswereld was in vroeger jaren 
een mannenzaak, niets voor kinderen en 
vrouwen. Kinderen mochten alleen ingezet 
worden als bordjesdrager; meestal was dat 
een panlat met een stuk karton, waarop de 
namen van de schutterij en het dorp stonden. 
De feestgevende vereniging zorgde daarbij 
zelf voor genoeg bordjesdragers die meestal 
bij de lokale school gecharterd werden. Een 
kleine vergoeding was dan na de optocht 
hun "loon". Voor de vrouwen was er maar een 
mogelijkheid om deel te nemen aan het schut-
tersleven, namelijk als haar echtgenoot, verloofde of vriend de 
koningsvogel af zou schieten, dan was zij in dat jaar het middel
punt van de vereniging. Voor de rest werden de vrouwen alleen 
ingezet om tijdens een schuttersfeest de eettent te beheren, 
frisdrank in te schenken en glazen te spoelen. 

Vóór de oorlog liepen veel schutterijen in de optocht met een 
trommel- en fluitenkorps; ook in Amstenrade was zo'n korps 
actief. Maar er waren ook verenigingen die het met twee of drie 

Het fluitenkorps van de schutterij bij het robijnen priesterfeest 
van pastoor Schrijnernakers ( 1936). 

tamboers moesten doen. Er moest zelfs wel eens een tamboer 
ingehuurd worden om aan een feest te kunnen deelnemen. 
Het was heel normaal, dat die "geleende" kracht daar dan een 
vergoeding voor kreeg. Toen na de bevrijding het normale leven 
weer hervat werd, waren veel trommelkorpsen opgedoekt en 
steeds meer schutterijen moesten het met een paar tamboers 
doen. In de bond St.-Gerardus heeft alleen Doenrade haar trom
mel- en fluitenkorps behouden. 
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In de jaren na de oorlog was het aantal leden van St.-Gertrud is 
Amstenrade ook danig geslonken en menigmaal werd er jaloers 
naar buurdorp Oirsbeek gekeken waar de schutterij behoorlijk 
in opkomst was. Op een foto van de Oranjeoptocht in 1953 loopt 
St.-Gertrudis met twee tamboers, een vaandrig, twee officieren 
die de koning flankeren, en een handvol geweerdragers. Ook in 
1955 op het Federatiefeest (ZLF) in Voerendaal was de situatie 
niet veel anders. 

Sint-Gertrudis bij de deelname aan het Zuid-Limburys Federatiefeest 
in Voerendaal (1955). 

Zonder problemen van bondswege of vanwege de OLS-federatie 
is toen een aantal zeer jeugdige tamboers van de "Kieen 
Sjötterie" ingelijfd om de drumband te gaan formeren van de 
schutterij; de "oude" tam boers werden geweerdrager. Het was 
echte jeugd met een trom, voor de schutterij. De jongste was 
jan van Cep, acht jaar, geboren in 1947, het marcheren werd hem 
mogelijk gemaakt met een speciale kleine trom. Ik hoorde er 
zelf ook bij . Het clubje jeugd werd in Amstenrade en de bond 
St.-Gerardus gewoon geaccepteerd; hun uniform bestond uit een 
broek van blauwe overallstof, een wit overhemd en een alpino
pet. Zo liepen we vanaf 1957 op de bondsteesten met een jeugd
drumband voor de schutterij en in Eys op het Federatiefeest 
waren we maar wat trots dat we voor "onze" schutterij mochten 
lopen. Ook in 1958 in Vaesrade was dit het geval. Onze schutterij 
had toen al nieuwe uniformen, maar de drumband bleef bij de 
broek en het hemd vanwege de jaarl ijks terugkerende kosten; 
wel waren er een paar nieuwe trommen bij gekomen: halve diep
trommen, gespannen met touwen en leer. 

Een yeheel ander beeld bij deelname aan het ZLF in Vaesrade in 1957. 

Niet alleen in Amstenrade was er een toeloop van jeugd bij de 
schutterij; de grote schutterij van Oirsbeek had toen ook al een 
paar zeer jeugdige tamboers in de gelederen en de schutterij van 
Sweikhuizen liep al snel met meer jeugd bij de drumband dan 
volwassenen met een wapen. 



Groepsfoto van schutterij Sint-]oseph Sweikhuizen in 1958 
met veeljeugdige drumband/eden. 

De bordjesdragers waren nog niet geüniformeerd en ook de 
bordjes waren nog niet veel beter van kwaliteit. Later heeft het 
bestuur van onze bond gezorgd dat elke schutterij een gelijk
soortig naambordje kreeg. En dan de jeugdige bielemannen. In 
Vaesrade liep al heel vroeg een aantal jeugdige bielemannen 
voor de vereniging en er liep zelfs een jeugdige tamboer-majoor 

De jeugd van Sint-Martinus Vaesrade: mini tamboer-majoor 
en bielemannen. 

achter tamboermaître Franssen. Uiteraard bleven de andere bon
den en verenigingen niet achter en begin jaren zestig waren de 
jeugdige drumbands geaccepteerd. Probleemloos. 

Natuurlijk werd al lang in de verenigingen nagedacht hoe men 
leden kon aantrekken en er kwamen ook andere initiatieven 
bovendrijven. Ook de dames lieten weer meer van zich horen. 
In 1971 werd in Brunssum nagedacht over nieuwe uniformen 
en bij dhr. Frans Smits van het Legermuseum in Leiden kreeg 
de schutterij informatie en tekeningen van haar jagersuniform 
(1825), dat ze nu nog draagt. Smits voegde er ook een afbeelding 
en een tekening bij van een marketentster; aldus presenteerde 
Brunssum haar nieuwe uniform in 1972 met marketentsters, voor 
'teerst in het Limburgse schutterswezen. 

In 1972 werden de marketentsters bij St.-Gregorius de Grote in Brunssum 
(en in de schutterswereld) geïntroduceerd. 

Een Brunssumse marketentster met Karel van Knippenberg bij een ontmoe
ting met prins Bernhard tijdens de SHAPE (AFNORTH)feesten in 1972. 

Uiteraard werd dit niet unaniem met gejuich ontvangen, maar 
bij de verenigingen waar de dames stonden te trappelen om 
erbij te komen, was dit koren op de molen en werd er meer dan 
ooit over damesleden gepraat. Dit initiatief van Brunssum kreeg 
natuurlijk navolging, want in veel verenigingen werd er positief 
op gereageerd en de dames waren geaccepteerd; tenminste ... 
vóór het vaandel. 

Mijn zoon ging al vanaf zijn vierde jaar regelmatig mee naar de 
repetitie in Amstenrade; hij zat er rustig en cola en chips zorgden 
ervoor dat hij graag meeging. Toen hij zes werd, is hij lid gewor
den; ik wilde hem graag mee laten lopen en hij wilde dat ook. Ik 
kreeg het bij ons bestuur voor elkaar om voor hem een kostuum 
te laten maken bij een familielid. Stof hadden we in voorraad, 
de kolbak heb ik zelf gemaakt en de stok maakte mijn vader. 
Onze penningmeester Wiel 
Kruitwagen, die in het federa
tiebestuur van het OLS zat, was 
er niet gelukkig mee, want er 
was al commotie genoeg over 
jeugd en dames enz. Ondanks 
het tegenstribbelen van Wiel, 
liep mijn zoon in 1976 mee voor 
onze schutterij uit. 
Trommelen in de drumband 
was toen voor hem nog niet 
mogelijk; de trom was te zwaar 
en hij was pas net gestart met 
oefenen. Hij liep niet alleen mee 
in eigen dorp, maar ging ook 
met me mee naar Voerendaal 
en de fanfare van de Passart. Bijnazogoedals papa. 

De federatie besloot in die tijd dat men op het OLS geen prijs 
stelde op jeugdige tamboer-majoors, bielemannen, kinderen 
met vlaggen en andere jeugdige personages in uniform. In 
Amstenrade hebben we dit opgelost door mijn zoon op het OLS 
in Ooi en het ZLF in Stein als geüniformeerde bordjesdrager te 
laten meelopen. Men was er toch niet echt van gecharmeerd bij 
de Federatie, maar in datzelfde jaar oogstte onze schutterij een 
behoorlijk applaus in Bokrijk, waar de jeugdige tamboer-majoor 
felicitaties kreeg van koningin Fabiola en waar ik door haar 
hartelijk werd bedankt voor onze deelname. In 1979 kregen we 
nieuwe uniformen en toen waren Albert Leunissen en mijn zoon 
zo ver gevorderd met trommelen, dat ze mee konden spelen in 
onze drumband. 

Nu weer terug naar de dames. Navraag over het probleem van 
dames onder de buks leerde, dat het probleem is begonnen 
vanaf 1976, toen de marketentsters al geaccepteerd waren. De 
eerste vraag op een bandsvergadering om de dames mee te laten 
schieten in de A- en B-klasse werd al meteen van tafel geveegd 
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met: "NEE, dit past niet in de opzet van een schutterij". Dit soort 
discussies zijn vrij vaak gevoerd en besproken, maar vooruitgang 
zat er niet echt in. Bij diverse verenigingen was het intern en op 
onderlinge wedstrijden en concoursen toegestaan, maar op de 
schuttersfeesten niet. Later was het wel al mogelijk om te schie
ten in een lager zestal, maar de dames wilden niets liever dan 
volwaardige leden zijn. 

In december 1988 verscheen het eerste nummer van dit blad en in 
die eerste editie stond al meteen een brief over de toelating van 
dames tot het schieten. Er is toen in een interview met Omroep 
Limburg nog een voorstel gedaan om voor de dames een aparte 
schietboom te plaatsen op het OLS, terwijl de winnaar van het 
OLS dan gewoon de winnaar van de A-zestallen bleef. Dit voorstel 
heeft het dus niet gehaald. Het tweede LS-nummer had al een 
marketentster prominent als foto op de omslag {Tiny Collaris uit 
Nieuwenhagen). In dit nummer (1989) sprak Federatievoorzitter 
Lei Stals namens het bestuur dat het anno 1989 toch wel tijd was 
om de vrouwen ruimte te geven achter het vaandel. Een goede 
stap in de richting van gelijke rechten voor man en vrouw, maar 
een plek onder schietboom op het OLS was voorlopig nog een 
stap te ver. In hetzelfde artikel gaf mevr. Collaris aan, dat ze hier 
erg blij mee was, omdat het eigen bondsbestuur {RKZLSB) nu 
niet meer achter kon blijven. 

In 1992 werd een marketentster in Merurn bevorderd tot officier 
en in datzelfde jaar werd het eerste ZLF in Haelen georganiseerd. 
Ook werd er weer gespeculeerd over het wel of niet mogen 
schieten op het OLS. Er werd heel veel over het "damesschieten" 
gesproken en in 1997 stemden de leden van bond Eendracht 
voor het damesschieten in alle klassen. De OLS-federatie was 
bezorgd over de onderliggende verstandhouding, maar zoals we 
weten is gelukkig alles in orde gekomen. Uiteindelijk is het zo 
dat veel schutterijen baat hebben gehad bij deze veranderingen. 
De dames zijn volwaardig lid geworden en waar zouden we zijn 
zonder toeloop van de jeugd? In de eerste jaren organiseerden 
we "wilde drumbandconcoursen" en nu organiseren we zelfs 
een jeugd-OLS, jeugdschieten op de bondsfeesten, vogelschie
ten voor de jeugd. De dames kunnen koning worden, er is een 
Marketentster- en een Bieleman-treffen en in Meijel is de schut
terij maar wat trots op hun dames, die vorig jaar de helft van het 
winnend zestal op het OLS vormde. 
Het is dus nodig om beetje bij beetje te veranderen en bij te 
sturen. Kijk maar naar de jeugd en de vrouwen die een onlos
makelijk onderdeel van het schutterswezen vormen. Veranderen 
gaat niet vanzelf en is niet altijd vanzelfsprekend. Daarom is het 
goed om te kijken wat passend en goed is voor de toekomst van 
onze schutterijen. 

André Meijers 

75 l(oningen en 74 (+t) l(oningsschilden 
na WOII in Mheer 
MHEER - Vorig jaar op Hemelvaartsdag 
werd door schutterij St.-Sebastianus uit 
Mheer voor de 75ste keer op rij zonder 
onderbreking na de Tweede Wereldoorlog 
het vogelschieten gehouden. Omdat het 
al een tijd gebruikelijk is dat de koning 
bij zijn aftreden het jaar daarop zijn 
koningsschild presenteert en aanbiedt 
aan de schutterij, zou dat dit jaar met 
Hemelvaartsdag gaan gebeuren. Dat zou 
dan het 75ste koningsschild zijn dat na 
WO 11 bij de zilverschat van de schutterij 
gevoegd kon worden. Helaas heeft het 
coronavirus roet in het eten gegooid en 
zal de presentatie van het 75ste schild 
nog even op zich moeten laten wachten. 

Versierd konin9sschild van E. Barten, 1946. 
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Hoe bijzonder is dat nu die 75 jaar onafge
broken vogelschieten en met name die 75 
bewaard gebleven schilden uit elk van die 
jaren? Voor de schutterij van Mheer heel 
bijzonder, want in de meer dan 450-jarige 
geschiedenis van de schutterij is zo'n 
lange periode dat er onafgebroken op 
de vogel kon worden geschoten, niet 
bekend. Steeds kwam er wel wat tussen 
waarbij met name de vele oorlogen en 
bezettingen van dit gebied, maar ook 
strubbelingen onderling voor onderbre
kingen hebben gezorgd. 

Een serie van 75 schilden 
Kort na de zoveelste onderbreking door 
WO 11 pakte de schutterij de draad weer 
op en in 1945 werd alweer op de vogel 
geschoten. Wellicht is dit herkenbaar bij 
meerdere schutterijen en het zou interes
sant zijn om te horen hoeveel schutterij
en uit Limburg zo'n serie van 75 schilden 
in hun collectie hebben. Een gedeelte van 
de zilverschat van Mheer is op een vest of 
kazuifel vastgemaakt om beschadiging 
van de schilden tot een minimum te 
beperken. Door het grote aantal schilden 
in de verzameling zijn twee vesten in 
gebruik met zo'n 35 à 40 schilden per 
vest. Deze worden afwisselend gedragen 
met de zilveren vogel, die aan een aparte 
ketting hangt, hier los overheen. De ves
ten zijn gemaakt van zwarte stof en dat 
past mooi bij het zwarte jacquet dat in 
Mheer voor de koning verplicht is. 

Konin9s
schild in 
de vorm 
van een 
bijlblad. 

]os 
Senden, 

1986. 

Een mooi tijdsbeeld 
De schilden die de diverse koningen aan 
de schutterij hebben aangeboden, geven 
een mooi tijdsbeeld van 1945 tot nu. De 
eerste decennia zien we vooral de schild
vorm in vele variaties en maten, zoals die 
bij veel schutterijen voorkomt. Deze schil -

Konin9sschild met Latijns chrono9ram. Wim 
Senden, 1989. 



den waren in de jaren veertig en vijftig 
rijk versierd met bloem- en rankmotieven 
en enkele zelfs met een kroontje erboven 
of los aan een kettinkje. Eind jaren vijftig 
worden de schilden soberder qua ver
siering, slechts een al dan niet gekrulde 
rand langs de omtrek die we midden 
jaren zestig zien verdwijnen, maar die 
in de jaren zeventig weer opduikt. De 
schilden tot die tijd zijn fabrieksmatig 
gemaakt en zijn veelal niet geheel van 
zilver maar verzilverd, het zogenaamde 
'pleet' van 'plated silver'. Te zien aan de 
zilverkeurmerken zoals meestertekens, 
jaarletters en gehaltetekens worden in de 
jaren zeventig en tachtig meer en meer 
echte zilveren schilden aan de schutterij 
geschonken, gemaakt onder andere door 
de firma's van Tiggelen en Hooijkaas uit 
Schoonhoven en de Koninklijke Begeer 
uit Voorschoten. Vanaf eind jaren tachtig 
levert de firma Ändriessen uit Helmond 
veel schilden in Mheer en tot op de 
dag van vandaag worden bij die firma 
schilden besteld. Ook andere zilversme
den uit de buurt leveren koningsschilden, 
zoals bijvoorbeeld Frédéric Lebouille uit 
Valkenburg die diverse mooie exemplaren 
heeft gemaakt. 

Een persoonlijker schild 
Vanaf midden jaren tachtig zien we 
in Mheer een trend opkomen om het 
koningsschild persoonlijker te maken. 
Dat kan ook omdat de koning in Mheer 
zijn schild pas aanbiedt aan de schutterij 
bij zijn aftreden. Hij heeft dus ongeveer 
een jaar tijd om na te denken over een 
ontwerp en de zilversmid heeft genoeg 
tijd om het uit te voeren. Het eerste voor
beeld van zo'n persoonlijk schild is dat 
van jos Senden uit 1986 dat in de vorm 
van een bijl is gemaakt om daarmee zijn 
toenmalige functie bij de schutterij als 
sappeur/bieleman te benadrukken. Ook 
het schild van Frank Boom uit 1991 waar 
een boom op is afgebeeld, de ossekop op 
het schild uit 2003 van Theo den Os en 
het sikje van Hannes Senden uit 2018 zijn 
hier mooie voorbeelden van. Ook worden 
soms plaatselijke en nationale gebeurte
nissen aangegrepen om het schild te ver
fraaien zoals bijvoorbeeld Marc Gubbels, 
koning in 2001 deed, die naar aanleiding 
van de vervanging van de gulden door 
de euro tijdens zijn koningsschap beide 
symbolen op zijn schild liet vereeuwigen. 
Verder liet Huub Vandewall tijdens zijn 
koningsjaar in 2007 zijn schild maken 
in de vorm van het logo van het ZLF, 
dat toen in Mheer plaatsvond en René 
Senden liet in 2016 een kroon op zijn 
schild zetten, omdat de schutterij in zijn 
koningsjaar de Koninklijke Erepenning 
kreeg uitgereikt. 

Symbolen, teksten en wapens 
jonkheidsbestuurslid jeroen Retrae die 
koning werd in 2008, liet een schild 
maken in de vorm van een paardenhaam 

met daarop een harp en een voetbal 
om te laten zien dat hij naast lid van de 
jonkheid ook lid was van de harmonie 
en de voetbalclub. Armand Opreij liet 
zijn koningsschild uit 2000 maken in de 
vorm van het bovenste gedeelte van een 
hardstenen kruis uit de zeventiende eeuw 
met ook de tekst hierop geheel in die stijl. 
Vermeldenswaard zijn ook de konings
schilden en het keizersschild van Pieter 
Scholtes, die gekozen heeft voor ronde 
cirkelvormige schilden, met op elk schild 
naast diverse symbolen en de gebruike
lijke naam en jaar de tekst 'Primus Inter 
Pares', vertaald: de eerste onder zijn gelij
ken. Verder lieten vijf personen een al dan 
niet geregistreerd wapen op hun schild 
aanbrengen of graveren: burgemeester 
Louis Michiels van Kessenich in 1975, 
Degenhard baron de Loë in 1981, Armand 
Opreij in 1999, jack de Roo in 2006 en 
Davy Weusten in 2014. 

Koningsschild in bijzondere vorm. Armand 
Opreij, 2000. 

Variatie in inscripties en symbolen 
Qua teksten zijn vooral de oudere 
koningsschilden vrij monotoon. Vrijwel 
op elk schild staat de naam van de koning 
en de schutterij met een jaartal. Naam, 
plaats en jaar zijn in Mheer reglemen
tair voorgeschreven en de auteur van 
dit artikel, koning in 1989, vond daar een 
variant op door de tekst in het Latijn te 
laten vertalen en daar ook nog het jaartal 
in te verbergen, een zogenaamd chrono
gram. De laatste decennia zien we ook 
meer en meer symbolen op de schilden 
verschijnen. Dat gaat van een jachthoorn 
als symbool voor de slipjacht tot een 
afbeelding van de kerk, van een veer als 
symbool van schrijver/secretaris tot de 
afbeelding van de patroonheilige, een 
schutter onder de buks, een hoge hoed, 
de zilveren vogel zelf en nog veel meer. 

Konings
schild met 
ZLF-logo. 

Huub 
Vandewall, 

2007. 

Symbolen vanjonkheid (haam), voetbal en har
monie (harp).]eroenRetrae, 2008. 

* 

Koningsschild met trompet en sik. Hannes 
Senden 2018. 

Ook willen veel koningen de vrouw die 
hen heeft begeleid als koningin, op het 
schild vereeuwigen door haar initialen 
ergens te verwerken of door haar hele 
naam op de achterzijde te laten graveren. 

Culturele erfenis 
We zien dat het koningszilver vee l meer 
is dan een noodzakelijk rekwisiet voor 
vrolijke feesten zoals broonk, kermis en 
schuttersfeesten. Het is een deel van 
onze culturele erfenis, het 'vertelt' over 
de schutterij en haar koningen, over men
sen van vroeger en nu, over hun leven en 
daarmee over de geschiedenis van het 
dorp. Wat er allemaal te zien is op de 
schilden, is te veel om hier te op te som
men en voor wie het interessant vindt 
moet zeker het koningszilver van Mheer 
bij gelegenheid eens nader bekijken. Ook 
bij andere schutterijen zullen ongetwij
feld mooie exemplaren aan de zilveren 
vogel hangen en misschien moeten zij 
hier ook eens een publicatie aan wijden. 

WimSenden 
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Wensboom vervangt Meiboom in Opoeteren 
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OPOETEREN - Op de voorvond van 1 mei 
planten de leden van de Kon. schutterij 
St.-Dionysius op het kerkplein normaal 
hun meiboom. Het coronavirus stak ech
ter stokken in de wielen. Omwille van het 
samenscholingsverbod kon de meiboom
planting dit jaar niet plaatsvinden. 
Meiboomcommandant jurgen jame 
bedacht echter een alternatief en maakte 
een wensboom. Zijn echtgenote Dalia 
Lecocq ontwierp samen met Ferre en 
Roland de tekening van het hartritme. 
Dalia: "We hadden allemaal ons eigen 

Meiboomplanting Sint
Dionysius Opoeteren 

OPOETEREN - Elk jaar op 30 april om 
19u30 staat in mijn agenda 'meiboom
planting, Kerkplein, Opoeteren'. Helaas 
dit jaar niet.. Een virus kwam roet in 
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ritme: leven, zorg dragen voor elkaar, 
vriendschappen, ... Maar door de Corona 
werd ons leven drastisch veranderd en voor 
sommigen onderbroken. Door de maatrege
len te volgen en mede dankzij de moedige 
inspanningen van alle hulpverleners, zullen 
wij samen deze periode doorkomen .... " 
Net zoals de meiboom komt ook de 
wensboom voor over grote delen van 
de wereld. Daar waar de meiboom een 
vruchtbaarheidsrite is om bij het begin 
van de zomer de natuur te huldigen, 
stoelt ook de wensboom op volksgeloof. 

het eten gooien. Geen meiboom dus ... 
Maar de 'Sjötte' zouden de 'Sjötte' ech
ter niet zijn, als ze hiervoor niet een 
mooi alternatief zouden bedenken. En zo 
geschiedde ... 
Vanaf nu onze wensboom gaan bewon
deren op het Kerkplein in Opoeteren 
(Maaseik). 

In plaats van de gebruikelijke meiboom een 
boom van hoop in Opoeteren. 

Men geloofde dat de wensboom immers 
een boom is die wensen kan doen uitko
men. In deze barre coronatijd kunnen we 
ons wel voorstellen dat bij velen wensen 
in overvloed zijn. 
Met in achtneming van de nodige social 
distancing mag iedereen zijn wens, bood
schap of geluksbrenger aan deze boom 
bevestigen. Wie weet gaat met het nodi
ge geloof jouw wens wel in vervulling. 

De sjötte van Opatere 

ledereen die wil mag een boodschap ach
terlaten voor zijn of haar medemens. Laat 
deze boom een boom van hoop zijn! Dank 
aan iedereen die hieraan heeft meege
werkt. Tot volgend jaar! 

Frank Goossens 

Schuttersactiviteiten 2020 

Voor zover bekend zijn alle schuttersfeesten en vrijwel alle 
activiteiten geannuleerd cq. doorgeschoven naar 2021. Onder 
voorbehoud van de ontwikkelingen van corona-virus staat nog een 
drietal activiteiten in 2020 gepland: 
- Algemene najaarsvergadering op vrijdag 2 oktober 2020 in het 

Limburgs Schutterij Museum. 
- Lustrumviering (40 jaar) Orde van de Rode Leeuw van Limburg 

op zaterdag 17 oktober 2020 in Kaul il le/Bocholt. 
- De Dag van de Schutterijmuziek met vele optredens van 

muziekkorpsen, ensembles en solisten (interesse in deelname?, 
mail muziekcom(ci)olsfederatie.com) in de volle breedte van de 
schuttersmuziekstijlen op zondag 1 november 2020 (1300-17.00u) 
in het Limburgs Schutterij Museum (gratis entree). 



Interview met Wendy Del<l<ers-Roumen 
door Sonja Creemers 

Tijdens de voorjaarsvergadering op zater
dag 7 maart in Steijl kondigde de aLS
Federatie twee nieuwe voorzitters aan. 
Door het overlijden van jos jacobs was er 
een vacature bij de schietcommissie ont
staan. Bij de telcommissie werd iemand 
gezocht om RobSmeetsop te volgen. Alle 
kandidaturen werden doorgenomen en 
er werden sollicitatiegesprekken gevoerd. 
Uiteindelijk werd Peter Berben aange
duid als nieuwe voorzitter van de schiet
commissie. Wendy Dekkers-Roumen is 
kersvers voorzitter van de telcommissie 
geworden. Peter is binnen de federatie 
reeds jarenlang bekend. Aangezien Wendy 
voor velen een onbekende is, nodigde ik 
haar uit voor een vraaggesprek. 

Sonja: Hallo Wendy. Kan jij je voor de 
lezers even kort voorstellen? 

Wendy: Natuurlijk. Mijn naam is Wendy 
Dekkers-Roumen. Ik ben 48 jaar en meer 
dan 20 jaar getrouwd met Johan Dekkers. 
Ik ben mama van twee jongens, jarno (15 
jaar) en Milan (12jaar) en we hebben sinds 
2016 een hondje met de naam Fey. 
Ik ben geboren in Maasbracht-Beek en 
woon nog steeds in dezelfde straat. 
Geboren op nummer 16 en uiteindelijk 
een eigen gezin gesticht op nummer 10. 

Sonja: Bijzonder! Wat doe je in het 
dagelijks leven? 

Wendy: Ik werk sinds 1992 bij Rijks
waterstaat en na diverse functies ben ik 
sinds een paar jaar medewerker advise-

ring bij Rijkswaterstaat Zuid-Nederland 
district Zuid-Oost en hou me voorname
lijk bezig met het plannen van verkeers
maatregelen op de autosnelwegen van 
Limburg. 
Mijn hobby's zijn Zumba, wandelen met 
Fey, vakantie en uitstapjes met het gezin, 
leuke dingen doen met vrienden en vrien
dinnen. Verder ben ik nog leiding bij 
jeugdwerk Brachterbeek en organiseren 
we uitstapjes voor kinderen van 12 tot 16 
jaar en ben ik vrijwilliger bij zwemvereni
ging Neptunus Born. 

Sonja: je bent niet bij een schutterij aan-
gesloten? 

Wendy: Ik ben, samen met mijn gezin, 
jarenlang lid geweest van schutterij St.
Michaël Brachterbeek en was zelfs 25 
jaar lid van de OLS-federatie. Ik ben lid 
geworden in 1992 en heb in de loop der 
jaren diverse functies vervuld, secretaris, 
marketentster, tamboer en ik en mijn 
man hebben de eer gehad om in 2004 en 
2005 te fungeren als koningspaar. In 2018 
zijn we gestopt, maar het schuttersbloed 
is altijd blijven stromen ... 
Dat is ook de reden dat ik gesolliciteerd 
heb op de functie van voorzitter van de 
telcommissie. 

Sonja: Aha, vandaar. 
Wendy: Klopt, ik wilde heel graag weer 
iets betekenen in de schutterswereld en 
ik ben blij dat ik deze kans heb gekregen. 
Om eerlijk te zijn, vind ik het toch ook wel 
een beetje spannend, maar ik wil er 100% 
voor gaan. Een nieuwe uitdaging, nieuwe 

Tips voor vergaderen op afstand 
door Sonja Creemers 

Besturen: dat betekent vaak de 
koppen bijeensteken, vergade
ren en plannen maken. Samen 
fysiek in een lokaal overleg
gen: dát was de afgelopen tijd 
niet aan de orde. Het Limburgs 
Schutterstijdschrift komt nor
maal gesproken 4 keer per jaar 
bij elkaar om de zonet versche
nen editie te bespreken en om 
te bekijken met welke artikels 
de komende editie gevuld zal worden. 
Voor de vergadering in april stelde hoofd
redacteur Karel van Knippenberg voor 
het programma Zoom te gebruiken als 
digitale vergaderkanaaL Ondergetekende 
zette het idee om in praktijk en zo zaten 
op donderdag, 2 april de reactieleden van 
het Limburgs Schutterstijdschrift klaar 
achter hun eigen pc voor de allereerste 
vergadering vanop afstand. 

De OLS-Federatie ondersteunt de mogelijkheid 
om op afstand toch te vergaderen. 

Het federatiebestuur hield op dinsdag, 
7 april haar vergadering met behulp van 
Microsoft Teams. Ook hier sprak men 
achteraf van een geslaagde sessie. 
De automatiseringscommissie van de 
OLS Federatie heeft een handleiding ter 
beschikking gesteld zodat iedereen van op 
afstand kan overleggen met behulp van 

Wendy Dekkers-Roumen. 

dingen leren en nieuwe mensen leren 
kennen. jammer dat het door Corona 
allemaal anders loopt, ik had er heel veel 
zin in, maar in 2021 zal die drive er nog 
steeds zijn!!! 

Sonja: En wat voor ideeën en plannen heb 
je voor deze nieuwe functie? 

Wendy: Tja, eerst veel leren en ontdekken 
en hopelijk snel zelfstandig kunnen fun
geren. Voor mij is het belangrijkste om 
ervoor te zorgen dat we met een super 
team de klus kunnen klaren en dat ieder
een weet wat ze aan me hebben!! 

Sonja: Bedankt voor je tijd voor dit inter
view, Wendy. Wij wensen je heel 
veel succes en plezier als voorzitter 
van de telcommissie. 

Microsoft Teams. Er is gekozen 
voor Teams omdat deze tooi 
algemeen wordt aanbevolen en 
bovendien veilig is. Deelnemers 
hebben geen gebruikersaccount 
nodig en er hoeft op de pc vooraf 
geen software geïnstalleerd te 
worden. Indien er via tablet of 
smartphone aan de vergadering 
zal worden deelgenomen, dan 
is het installeren van de Teams
app wel vereist. 
Vergaderen is dus niet onmoge

lijk, mocht er in de toekomst nog eens 
een virus uitbreken of als een bestuurslid 
er door omstandigheden een keertje niet 
bij kan zijn. Mogelijkheden om online te 
vergaderen zijn er te over. De vergade
ring achteraf samen besluiten met een 
drankje, is moeilijker. 
Link naar de handleiding: 
www.olsfederotie.comjfile/72143 
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Interview Eddy Lamberigts van Janfré Uniformen 
door Hugo Luijten 

De coronacrisis laat natuurlijk ook de 
schutterswereld niet ongemoeid. En 
achter die schutterswereld gaat ook een 
economische kracht van allerlei bedrij
ven schuil, die het op dit moment niet 
gemakkelijk hebben. We kunnen af en 
toe wel eens kritisch zijn over commerci
alisering, de commercie zorgt echter ook 
voor mooie dingen. Een voorbeeld daar
van is )anfré Uniformen uit Maastricht, 
een firma die zorgt dat heel veel schut
terijen er perfect op staan. Een interview 
met een van de zaakvoerders; Eddy 
Lamberigts. 

Om maar met de deur in huis te vallen: 
merken jullie wat van de huidige 
coronatoestanden? 
'Op dit moment gaat het inderdaad niet 
gemakkelijk', zegt Eddy. 'Alles ligt stil , 
er kan dus ook niks gepland worden. 
Verenigingen stellen opdrachten uit, we 
kunnen alleen bestellingen leveren die in 
afgelopen winter gedaan zijn. Normaal 
is er bij het begin van het schutters
seizoen ook nog veel 'onderhoud', zoals 
kleine herstellingen of de aanvulling van 
accessoires. Dat valt ook allemaal weg. 
Daarnaast konden we tijdens de loek
down ook niet afpassen. Met masker 
en handschoenen had dat wellicht nog 
gegaan, maar door de horecasluiting kon 
dat ook niet op locatie. Onze zaak is dan 
weer te klein om zoveel mensen op een 
veilige manier te helpen. Ik hoop dat ik 
die dingen vanaf juni weer kan oppakken, 
maar verder ziet dit jaar er niet goed uit. 
Een klein lichtpuntje is dat we het atelier 
nu ingezet hebben voor de productie 

l ''- ;_. 1 t 

@: 

Tekening van Frans Smits van het Legermuseum 
van het jagersuniform voor schutterij 
St.-Gregorius de Grote in Brunssum 

(collectie schutterij). 
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van modieuze mondkapjes 
en die lopen gelukkig wel 
goed. Maar het kan onze nor
male bedrijvigheid niet ver
vangen. Met uniformen zijn 
trouwens ook heel andere 
bedragen gemoeid dan met 
een paar mondmaskertjes.' 

Daarom krijgt )anfré van ons 
ook de kans om even in de spotlights te 
staan. Hoe lang bestaat de firma al? 
'De eerste generatie - opa janssen -
begon in 1919 met het maken van unifor
men voor de officieren van het garnizoen, 
dat Maastricht toen nog had. Zijn zoon 
Wim nam de zaak over, samen met zijn 
vrouw Trees. Toen is ook de naam ont
staan: janfré is een samenvoeging van 
janssen-Frencken. Zij bouwden vanaf de 
jaren zeventig de zaak uit naar een hoog
waardig kledingatelier voor schutterijen, 
harmonieën, fanfares, etc. In 2000 trad de 
derde generatie aan, waarbij hun dochter 

Peggy en ik het bedrijf voortzetten.' 

En is de schutterij-markt daarin de 
grootste klant? 
'Schutterijen en gildes vormen inder
daad het grootste deel van onze klandi
zie. Daarna komen muziekkorpsen van 
allerlei pluimage, dan de rest. Die rest 
is overigens heel divers; bijvoorbeeld 
re-enactment groepen (het zo getrouw 
mogelijk nabootsen van historische leger
onderdelen, HL) die heel specifieke eisen 
hebben. Maar we maken ook toga's voor 
professoren.' 

Waarin onderscheidt )anfré zich 
vergeleken bij andere uniformfirma's? 
'Ten eerste complete levering. Wij hebben 
vrijwel alles op voorraad of kunnen er 
op korte termijn aankomen. Heb je een 
oranje officierssjerp of zwarte schouder
riemen nodig: wij hebben dat in huis. 
Anderen moeten het vaak elders bestel
len, misschien zelfs bij ons. Als tweede 
wil ik maatwerk noemen. Daarin zijn wij 
heel zorgvuldig, ook in de keuze van de 
stoffen en de snit. Als je een korps ziet 
passeren zie je vaak dat het van janfré 
is. Het ambachtelijke toont nu eenmaal 
mooier dan confectie.' 

Maken jullie alles echt zelf? 
'Alles. De meeste mensen kennen al leen 
de winkel aan de Brusselsestraat, maar 
daarachter liggen nog twee grote ateliers 
waar de uniformen vervaardigd worden. 
Ook petten en accessoires maken we zelf, 
al komen de grondstoffen van die laatste 
wel uit het buitenland. In Europa wordt 



dat nergens meer gemaakt, dat zou ook 
onbetaalbaar zijn. Koorden, knopen en 
kwasten arriveren dus apart, maar wij 
maken er een fouragère van, of een epau
let. In die grondstoffen zit overigens ook 
nog heel veel kwaliteitsverschil. Wij wer
ken alleen met de beste leveranciers. Een 
kwast is bij ons ook echt een uniform
kwast, en niet iets om de gordijnen mee 
te sluiten. Het enige dat volledig in het 
buitenland gedaan wordt, is borduurwerk 
van bijvoorbeeld keizers- of generaals
uniformen. Niet alleen kraag of mouw, 
vaak is het hele voorpand van zo'n jas 
bestikt. Vroeger deden nonnen of paters 
dat, maar sinds een jaar of twintig wordt 
het verder weg gemaakt.' 

Als een klant bij jullie komt, hoe 
'ontstaat' dan een uniform? Dragen jullie 
ideeën aan of komt het van de klant zelf? 
'De meeste klanten hebben wel ideeën. 
Maar stel dat een vereniging hier echt 
blanco binnenkomt, dan beginnen we 
met de jas: hooggesloten of open, twee 
rijen knopen of enkel? Dan volgt de kleur, 
waarna het hoofddeksel kan worden uit
gekozen. Als laatste komt de broek omdat 
die vervolgens relatief gemakkelijk in te 
passen is. Aan de hand van paspoppen 
kunnen we ook tonen hoe iets eruit ziet. 
Als het te wild wordt of vloekt, dan is dat 
bijvoorbeeld meteen duidelijk. Ik kan het 
wel zien, maar het is belangrijker dat de 
mensen het zelf ontdekken. Niet dat ze 
zeggen: "Dat hebben die van janfré ons 
in de poten geduwd." Ik leg ook altijd uit 
hoe het komt dat iets vloekt of te druk 
wordt.' 

Hebben jullie zelf voorkeuren voor 
bepaalde schuttersuniformen? 
'Zelf zit ik bij de d.d. Stadsschutterij van 
Maastricht, en je zou dus denken dat 
ik een voorkeur heb voor het klassieke, 
donkere schuttersuniform. Maar wat dat 
betreft ben ik erg professioneel: als wij 
een vereniging volledig gekleed hebben 
en die eerste groepsfoto in het nieuwe 
uniform wordt gemaakt, dan ben ik trots 
op wat wij geleverd hebben. Of het nu een 
bontgekleurd Amerikaans marching band 
uniform is, of dat het een soberder schut
tersuniform betreft, bij oplevering zit 
alles perfect en daar kan ik van genieten. 
Het soort uniform maakt daarbij niet uit.' 

Kun je bepaalde modeverschijnselen 
ontdekken in schuttersuniformen? 
Sommige modeverschijnselen zie je 
inderdaad terug in de schuttersmode. Zo 
gaan jassen met twee rijen knopen er stil
aan een beetje uit. Dat zag je opkomen 
vanaf de jaren negentig toen colberts ook 
double breasted waren. Nu de herenmode 
weer naar enkele rijen knopen gaat, sij
pelt dat ook door naar de uniformen. 
Vaak zeggen schutters ook dat het bij een 
dubbelrijer niet veel uitmaakt als ze hem 
bijvoorbeeld na de optocht open laten; 

de jaspanden zorgen ervoor dat je toch 
een "gesloten gevoel" houdt, en dat is bij 
zomerse temperaturen niet altijd aange
naam. Bandplooibroeken verdwijnen ook, 
en vrij snel zelfs. Ook dat kwam via de 
herenmode binnen, maar het draagcom
fort is een stuk minder en het staat lang 
niet iedereen. Vergelijk het met de wijde 
pijpen, daar hoef je tegenwoordig ook 
niet meer mee aan te komen. Maar in de 
jaren zeventig hadden zelfs de pijpen van 
een uniformbroek die hippie-/ook. Verder 
valt het op dat over het algemeen de mili
taire stijl wat meer doorzet. Steeds min
der verenigingen kiezen voor een puur 
fantasie-uniform. 

Een aantal verenigingen gaat in het 
officiële gala-uniformen van een 
legeronderdeel. Zijn daar nog regels voor? 
'De gala-uniformen die door schutterijen 
gedragen worden, mogen nooit iden
tiek zijn. Vroeger tekende Frans Smits, 
conservator van het legermuseum, voor 
heel veel schutterijen een uniform. Hij 
zorgde er dan voor dat het nét genoeg 
afweek van het origineel. Sinds hij daar
mee gestopt is namen wij die taak over. 
Vaak is het al voldoende om emblemen 
of rangonderscheidingen weg te laten of 
aan te passen. Knopen mogen bijvoor
beeld ook niet dezelfde zijn, al kun je 
voor sommige dingen wel toestemming 
vragen. In de moderne legers zijn regi
mentsemblemen bijvoorbeeld niet meer 
zo belangrijk, dus een beetje ruimte is er 
wel. Maar helemaal hetzelfde zal nooit 
lukken.' 

Doen jullie zelf de research van historische 
militaire uniformen, of levert de klant dat 
aan? 
'Bij een specifiek uniform heeft de klant 
vaak al een idee. Het is niet zo dat wij 
zeggen: "Jullie moeten als Italiaanse 
Bersaglieri gaan." Van Nederlandse en 
veel buitenlandse uniformen bestaan 
beschrijvingen en tekeningen, die basis 
verzorgen wij. Vervolgens kijken we 
samen op welke manier we het laten 
afwijken. Een kwastje minder of een 
pluimpje meer, andere kleuren, dat soort 
dingen.' 

jullie maken ook gala-uniformen voor het 
leger. Hoe lang doen jullie dat al? 
'Vanuit de start van de zaak in 1919, 
hebben we altijd contacten gehad met 
het leger. Vroeger waren dat vooral offi
ciersuniformen, maar na de Tweede 
Wereldoorlog werden de gala-uniformen 

ingevoerd en die maken wij ook voor de 
manschappen en bijvoorbeeld de mili
taire muziekkorpsen. We leveren voor het 
leger overigens alleen aan de landmacht 
en politie. Luchtmacht en marine hebben 
hun eigen kleermakers, hoewel wij aan 
die specifieke eisen ook zouden kunnen 
voldoen.' 

De uniformen van koning Willem
A/exander komen ook uit jullie ateliers. 
Hoe kregen jullie die opdracht? 
'Dat kwam door de vele landmachtprojec
ten die wij al deden. In 2012 kreeg ik het 
verzoek om te komen praten over project 
PvO. Ik dacht eerst dat het een nieuw 
legeronderdeel was of zo. Maar het bleek 
een codenaam: Prins van Oranje (Willem 
Alexander was toen nog geen koning, HL). Ik 
was natuurlijk enorm zenuwachtig toen 
ik voor de eerste keer naar Noordeinde 
moest om de maat te nemen en later ook 
af te passen. Op Prinsjesdag 2012 droeg 
hij het eerste uniform dat wij maak
ten. Toen alleen nog een landmachtuni
form, maar tegenwoordig maken we ook 
zijn luchtmacht- en marine-uniformen. 
Regelmatig moeten we opnieuw passen, 
meten en eventueel herstellen of vernieu
wen. Dit om te voorkomen dat de koning 
met hoogwater loopt of de knopen teveel 
spannen.' 

Zijn jullie al hofleverancier? 
'Nee, daarvoor moet een zaak minimaal 
honderd jaar bezig zijn. Tijdens de oor
logsjaren lag het bedrijf stil en die gaten 
zouden eerst opgevuld moeten om über
haupt in aanmerking te komen. Dat zou 
natuurlijk een hele eer zijn. Niet alleen 
vanwege de mooie symboliek, maar 
omdat wij ook 'echt' aan het hof leveren.' 

Koning Willem Alexander in het door ]anfré 
vervaardigde uniform. 

Foto: Ministerie van Defensie (youtube). 
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Knauwels raden en winnen 
BOCHOLT -In deze vreemde periode staat 
alles stil. Ook de wereld van de Bocholter 
schutters is ineens heel klein. Waar zij 
normaal elke vrijdagavond samenkomen 
in het clubgebouw op de Dam in Bocholt, 
zitten ze nu elk in hun eigen kot - in 
België heeft minister Maggie De Block 
half maart bevolen dat "alle Belgen in hun 
kot moeten blijven", waarbij met 'kot' het 
eigen huis wordt bedoeld. 

Voorzitter Angelien van Leuken heeft alle 
leden van Sint-Laurentius Bocholt eind 
maart verrast met een zelfgemaakt hart 
en een mooi tekstje. Maar het gemis van 
contact bleef natuurlijk 
wel. En toen bedacht 
Angelien een leuk alter
natief om dat gemis 
een beetje op te vul
len. Op de besloten 
Facebockpagina 'De 
Boggeter Knauwels' 
- de jeugdgroep van 
Sint-Laurentius Bocholt 
- werd er een raad-en
win actie geplaatst. 
Wie het juiste aantal 
chocolade paaseitjes --
raadde dat er op een 
schaal lag, kreeg van 
Angelien zelfgemaakte 
wafels. De winnaar van 
de wafels moest daar-
na zelf ook weer iets 
organiseren en bakken. 
Deze raad-wi n-orga
niseer-estafette lokte 
heel wat leden naar 
de facebockpagina 
die nog nooit zo druk 
bezocht is geweest. Alle 
leden waren druk met 
raden en met het plaat
sen van op- en aanmer
kingen op de pagina. 
Half april zijn we al aan de vijfde raadactie 
bezig: van eierschalen en paaseitjes tot 
kogeltjes. Er zijn al wafels, appeltaart, cup
cakes en pizza gemaakt en het einde is nog 
niet in zicht. Lowie Weltjens, een jeugdlid, 

Groepsbinding op afstand: de raad-en-win actie wordt aan de lopende band uitgevoerd door de 
Bocholter schutters leden./ Foto's: Facebook schutterij Bocholt. 

bouwde een toren met legoblokjes. Het 
aantal, 1.182 blokjes, werd onlangs correct 
geraden door voorzitter Angelien die er een 
taart mee won. Angelien is dus weer aan 
zet voor een volgende opdracht ... 
Het is duidelijk: Hoewel we allemaal blij 

zouden zijn als we weer samen een pintje 
kunnen drinken in ons clubgebouw, ver
velen we ons voorlopig nog niet! 

Tekst: Sandra Rijntjes van Sint-Laurentius 
Bocholt f Inleiding: Sonja Creemers 

Limburgs Schutterij Museum opent weer de deuren 

STEYL - Na de gedwongen sluiting als 
gevolg van de corona-pandemie opent 
het Limburgs Schutterij Museum weer 
zijn deuren op 17 juni a.s. Uiteraard 
volgt het museum de richtlijnen van het 
RIVM. Op woensdag-, vrijdag-, zaterdag
en zondagmiddag is het museum 
geopend (13-17u). Rondleidingen zijn nu 
niet mogelijk, wel kan een presentatie 
gereserveerd worden. 
Het museum beschikt over een 
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groot vloeroppervlak. Hierdoor is het 
ook uitstekend te gebruiken voor 
bijeenkomsten en vergaderingen {i.c.m. 
museum), nu tot max. 30 personen en 
na een eventuele verdere versoepel ing 
van de maatregelen zelfs tot max. 100 
personen. 
U bent dus weer van harte welkom. 
Ook in het horecadeel i.c.m. museale 
arrangementen. Let op: voor een bezoek 
dient u zich i.v.m. de coronaregels wel 

~ 
..><... 

Limburgs 
Schutterij 
Museum 

vooraf aan te melden. Dit kan per mail 
via: reserveringen(a)schutterijmuseum.nl 



De schuttersl<aravaan 

Trekkertocht van Wessel Landzaat (Bussen 
Schutten Neer), Harm Verstegen (Sint

Sebastianus Sevenum) en Kelly van Rijt (Sint
Urbanus Grashoek). 

Wessel, Kelly en Harm poseren voor een van de tractoren. 

NEER I SEVENUM I GRASHOEK - Wessel 
Landzaat (Bussen Schutten Neer), Harm 
Verstegen (Sint-Sebastianus Sevenum) en 
Kelly van Rijt (Sint-U rbanus Grashoek) 
vonden dat de schutterijen in 
deze coronatijd toch wel ver
broedering konden gebruiken. 
Ze bedachten een tocht om 
met twee tractoren een bezoek 
te brengen aan al le schutters-

Wat begon als een maf idee, mondde 
uit in een tocht met drie tractoren 

langs alle schuttersgebouwen van de 
schutterijen van bond]uliana. 

accommodaties van de Schuttersbond 
Juliana. Zondag 19 april 2020 om 09.00 
uur vertrokken de tractoren om de route 
te volbrengen. Pas in de avond om 20.30 
uur waren ze terug, constaterende dat 
de schuttersaccommodaties van Ons 
Genoegen Siebengewald en 't Zandakker 

Gilde Sint-jan Venray niet bezocht kon
den worden. Maar al met al toonden deze 
jeugdige schutters aan dat ze het schut
ters- en gildewezen missen. 

Bemie van Lierop, 
Foto's: Wessel Landzaat-Jacebook. 
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Verbouw schutterslol<aal 

GRASHOEK - Op de vraag van dit tijd
schrift wat de schutterijen zoal doen 
in deze tijd, kwam er een reactie uit 
Grashoek: "Wij , schutterij St.-Urbanus uit 
Grashoek zijn bezig met het verbouwen 

van het lokaal. Ik stuur enkele foto ' s hoe 
het eruit zag en prikkel de lezers om te 
komen kijken hoe het er uit ziet met de 
opening en kom dan met een volledig 
verslag voor in het schutters tijdschrift". 

Nuttig bestede t ijd dus en ook nog eens 
heel goed voor de schutterij. 

Peter van Ber9en 

Paashaas bij schutterij St.-Martinus Hom 
HORN - Normaal gesproken ontwaakt 
de schutterij van Horn rond de Pasen uit 
haar winterslaap. Op Tweede Paasdag 
vindt dan ook de officiële opening van 
het schuttersseizoen plaats met het eren 
van de jubilarissen en het koningsvo
gelschieten. Vreemd was het dan ook 
voor onze leden om deze Tweede Paasdag 
thuis te moeten blijven. 

Op Paaszaterdag konden wij de kinderen 
van onze leden wel nog verblijden. Waar 
zij normaal allemaal naar het schutters
lokaal komen om samen met de paashaas 
de verstopte eieren te gaan zoeken, ging 
de paashaas dit jaar op huisbezoek. 
Alle kinderen werden door hem verrast 
met een kort bezoekje. Hierbij kon hij het 
niet laten om toch enkele eitjes te ver
stoppen. Ook had de paashaas voor alle 

kinderen nog een klein presentje bij zich. 
Zo waren er zowel bij de kinderen als bij 
de ouders vrolijke gezichten te zien. 

Helaas kon de klutswedstrijd niet door
gaan waardoor de wisseltrofee nog een 
jaartje bij de winnaar van 2019 blijft staan. 
Maar dat mocht de pret niet drukken 
Wij bedanken de dames voor het regelen, 
en de paashaas voor het tijd vrij maken. 

Aan de omstandi9heden aan9epast 9in9 de paashaas in Hom ditmaal op huisbezoek om de schutterskinderen te verblijden en een paar paaseitjes uit te delen. 
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Huldiging jubilarissen schutterij Eendracht 

GREVENBICHT - Tijdens de jaarvergade
ring op zaterdag 29 februari 2020 werd 
een aantal jubilarissen van schutterij 
Eendracht gehuldigd en werd door een 
delegatie van het bondsbestuur van de 
Schut tersbond Eendracht Barn-Echt e.o. 
een aantal onderscheidingen uitgereikt. 

jubilarissen 121/2 jaar: 
Gisela Pörteners-Salden, Ans Scheepers
Lemmens, Dennis v.d. Berg 

25-jarig jubileum: 
Diana Maassen-Lumens, Riek Maassen 

45-jarig jubileum: 
jos Knaps, Léon Smeets 

6o-jarig jubileum: 
Jean jennen 

65-jarig jubileum: 
Sjaak ZeeJen 

Verder ontvingen Harie Roelafs en Sjaak 
Zeeken het Kruis van Verdiensten. 
Door een bestuursdelegatie, bestaande 
uit Theo Hoorens, Thei Smeets en Math 
Verhaeg, van Schuttersbond Eendracht 
Barn-Echt e.o. werden jas Hou ben, Johan 
Maassen en Ray Verheijden gehuldigd 
voor 25 jaar inzet bij Eendracht, Harie 
Roelafs voor 50 jaar. 

Bron: Facehook schutterij. De zilveren jubilarissen]ohn Maassen, 
Ray Verheijden en]os Houben. · 

Huldiging van de jubilarissen bij 
Eendracht Grevenbicht. 

Huldigingjas Houben 
zsjaar lid. 

Huldiging Ray Verheijden 
zsjaar lid. 

Huldigingjubilaris Harie Roelafs 
sojaar lid. 

Oefenen ondanks Corona 
AMSTENRADE - Toen duide
lijk werd dat de repetities van 
de drumband van schutterij St.
Gertrudis Amstenrade vanwege de 
Corona-crisis niet meer konden en 
mochten plaatsvinden, heeft haar 
muziekcommissie het initiatief 
genomen om op een alternatieve 
manier tóch te oefenen. 

Via de DrumbandApp werden de 
drumbandleden 'uitgedaagd' om 
thuis te oefenen, deze oefeningen 
op video op te nemen en in de 
WhatsApp te presenteren. Onze 
instructeur Math Haan gaf via dit 
medium regelmatig Masterclasses met 
oefeningen voor alle partijen. 

Vanaf de start gaven de drumbandleden 
blijk van interesse en gaven dezen via 
opnames een beeld van de eigen presen
tatie I prestatie. Ongetwijfeld heeft het 
feit dat er 'beloningen in natura {!} ' voor 
de eerste drie ingeleverde presentaties in 
het voorzicht werden gesteld, hierbij óók 

Drumband St.-Gertrudis Amstenrade onder leiding van zijn instructeur Math Haan in betere tijden. 
Foto: André Meijers (bondsfeest Puth 2010 ) . 

mee geholpen. 
Elkaar positieve feedback gevend én met 
vakkundige aanwijzingen van de instruc
teur bleek één van onze nieuwe marsen, 
die wij dit seizoen als concertwerk had
den willen uitvoeren, individueel inge
speeld te kunnen worden. 

Zo hielden we ook in Corona-tijden, waar
in wij niet fysiek konden 'verenigen', onze 
leden met elkaar verbonden en hopen wij 
in goede gezondheid deze periode te kun
nen doorstaan om zo snel als dit mogelijk 
is, ons beste beentje weer voor te zetten. 

Rob Pelt, St.-Gertrudis Amstenrade 
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Brainstormsessie deelnemers I<injer-OLS 

Tekst: Sonja Creemers 
Foto's: Patriek Knoben 

De adviescommissie binnen de OLS 
Federatie die zich bezighoudt met het 
Kinjer-OLS, evalueert jaarlijks samen met 
de wedstrijdcommissie van de OLS. Dit 
jaar nam men het initiatief om (oud-} 
deelnemers aan het Kinjer-OLS uit te 
nodigen voor een brainstormsessie. Op 
zaterdag, 29 februari, werd iedereen uit
genodigd mee te denken over de toe
komst van het Kinjer-OLS. 

Hoe houden wij het Kinjer-OLS 
aantrekkelijk voor kinderen, 
leerkrachten, schutterijen en 
bezoekers? 
Met deze vraag als basis wilde men brain
stormen. Om in kaart te brengen waar de 
uitdagingen voor de toekomst van het 
Kinjer-OLS liggen, werd verzocht tips en 
tops over het Kinjer-OLS op voorhand 
door te sturen. Bij deze tips en tops werd 
gevraagd de gedachtegang en mening 
van het kind te verwoorden. Telkens gaf 
men kort en bondig aan wat in het Kinjer
OLS wel of niet aansprak. De aanmel
dingen van (oud-}deelnemers druppelden 
binhen. Zowel begeleidende schutters 
als leerkrachten uit basisscholen wilden 
graag meedenken. De ingestuurde tips en 
tops werden door de werkgroep grondig 
doorgenomen en omgezet naar stellin
gen. 

Dagindeling 
Peter Ressen, lid van de adviescommissie 
Kinjer-OLS en erebondsvoorzitter van de 
bond van schutterijen Maas en Kempen, 
opende de bijeenkomst met een korte 
inleiding. Na een voorstellingsronde 
van de aanwezigen werden er groepjes 
gevormd. Aan de hand van de stellingen 
die uit de gemailde tips en tops zijn 
aangedragen, werden ideeën gedeeld of 
oplossingen aangereikt. Aan het einde 
van de middag presenteerde elk groepje 
de besproken onderwerpen voor de hele 
groep. Zowel voor de initiatiefnemers 
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als de deelnemers was deze namiddag in 
Baexem leerrijk. Er werd besloten de ver
volgacties van de brainstormsessie voor 
te dragen tijdens de nog in te plannen 
informatieavond en loting van het Kinjer
OLS in Meijel. 

Vervolgacties 
De informatieavond en loting voor het 
Kinjer-OLS in Meijel kwam er niet. Covid-
19 stak daar een stokje voor. De advies
commissie en de wedstrijdcommissie zijn 
wel aan de slag gegaan en hebben het 
wedstrijdreglement gewijzigd naar aan
leiding van de aanbevelingen die tijdens 
de brainstormsessie werden aangedra
gen. 

De belangrijkste aanpassingen naar aan
leiding van de brainstormsessie zijn: 
• Er wordt niet meer gejureerd op de 

onderdelen 'Mooiste'. Het wedstrijdon
derdeel 'Mooiste geheel' is bijgevolg 
vervangen door het wedstrijdonderdeel 
'Beste houding', dat in diverse andere 
onderdelen wordt meegenomen in de 
jurering. 

• De publieksjury is niet meer van toepas
sing. 

• De wedstrijdonderdelen 'Creatiefste 
bordje ', 'Marketentsters', 'Creatiefste 

vaandel ', 'Bielemannen' en 'Koningspaar' 
worden vóór aanvang van de optocht 
beoordeeld op het openingsterrein. Dit 
gebeurt per wedstrijdonderdeel door 
telkens twee juryleden van de federatie. 

• De terreinwedstrijden in de middag 
komen te vervallen. 

• Voor de schietwedstrijd krijgen alle 
schoolschutterijen een eigen schiet
boom toegewezen zodat ze tegelijk aan 
de wedstrijd kunnen starten. 

• Aan het einde van de middag zullen 
enkel de winnaars van de eerste prijzen 
van deze wedstrijdonderdelen worden 
omgeroepen: 
- Beste houding in de optocht; 
- Schietwedstrijd; 
-Beste yell; 
- Creatiefste vaandel ; 
- Creatiefste bordje; en 
- Winnaar Kinjer-OLS. 

• Het prijzenpakket is aangepast. Er zijn 
prijzen voor: 
- 1e prijs - Beste houding in de optocht; 
- 1e prijs - Schietwedstrijd; 
- 1e prijs - Beste yell ; 
- 1e prijs- Creatiefste vaandel ; en 
- 1e prijs - Creatiefste bordje; 

- De nummers 2 en 3 van deze wed-
strijden ontvangen een oorkonde. 

- De nummers 1, 2 en 3 van alle ove
rige wedstrijden ontvangen een 
oorkonde. 

• De winnaar van het Kinjer-OLS krijgt: 
- wisselbeeld 't Ummeke; 
- een blijvende herinnering; en 
- een oorkonde. 

Besluit 
De adviescommissie binnen de OLS 
Federatie die zich bezighoudt met het 
Kinjer-OLS en de wedstrijdcommissie 
van de OLS kijken terug op een interes
sante en leerrijke brainstormsessie. Ze 
bedanken de aanwezigen en hopen dat 
het aangepaste wedstrijdreglement tege
moet komt aan de ideeën en wensen van 
de enthousiastelingen die namens hun 
kinderen hebben deelgenomen aan de 
middag. 



a. Dagindeling Kinjer-OLS B. Wedstrijdonderdelen vóór 2020 
8:30 Aankomst begeleiders voor Onderdeel Omschrijving 

de scholen Beste bordjesdrager 
9:00 - 9:30 Aankomst en ontvangst 2 Beste commandant 

scholen, juryleden, genadig- 3 Beste tambour-maître 
den 4 Beste vaandeldrager 

9:10 Briefing juryleden 5 Mooiste koningspaar 
9A5 Vertrek scholen van de eet- 6 Beste yell 

ten t naar het opstelterrein 7 Mooiste geheel 
10:10 Openingsceremonie 8 Sch ieten 
10:30 Optocht 9 Beste bielemannen 
11:45 - 12:45 Lunch 10 Mooiste marketentsters 
13:00 Inschieten buksen 11 Beste vendeliers 
13:15 Start sch ietwedstrijd 12 Mooiste bordje 
14:00 Kaveling {indien nodig) 13 Mooiste vaandel 
15:30 Prijsuit reiking 14 Beste muziekkorps - creatief 

Verstrekken oorkondes - en 15 Beste muziekkorps - echt 
totaalklassementen 16 Beste indruk (publieksprij s) 
Einde feest 17 Ummeke 

Complete verrassing 
Zaterdag 7 maart, de dag van de voor
jaarsvergadering van de OLS-federatie. 
Normaal gesproken maak ik een afspraak 
met jos van Cleef, de voorzitter van schut
tersbond St.-Gerardus, om samen naar de 
vergaderingen van de federatie te rijden. 
Zo ook voor 7 maart en ik spreek met jos 
af dat ik hem tegen één uur kom oppik
ken. Dan komt een te lefoontje van vriend 
Piet Bisschops, de voorzitter van schut
terij St .-Mauritius Strucht {hij zat zoals 
lat er bleek, ook in het complot). Hij gaat 
als afgevaardigde van St rucht naar de 
vergadering en vraagt of hij met mij mee 
kan rijden naar Steyl als hij tot in Buchten 
komt . Volgens afspraak komt Piet op 7 
maart tot in Buchten en Maria is bij hem 
en zal die middag mijn vrouw Marie-j osé 
gezelschap houden. 
De vergadering in Steyl duurt inclusief 
nazit vrij lang maar tegen zes uur rij
den we terug naar Limbricht en Buchten. 
Thuis hebben we nog wat naverteld over 
de vergadering wi l ik samen met Piet wel 
een biertje pakken. Tot mijn verbazing 
ligt in de kelder de koe lkast helemaal vol 
met fl essen bier. Op mijn vraag wat daar 
de bedoel ing van is, krijg ik als antwoord 
dat Angelo, de zoon van Marie-j osé, 's 
avonds een aantal mensen op bezoek 
krijgt. Toch nog wat verbaasd over de 
grote voorraad bier neem ik deze uitleg 
voor waar aan. Inmiddels is het zeven uur 
als de bel gaat. Marie-j osé doet de voor
deur open en tot mijn grote verbazing 
komt bijna het complete bondsbestuur 
met dames, o.l.v. bandssecretaris Ra lph 
jessen, van de bond Eendracht , met een 
boeket bloemen binnen. Eveneens van de 
partij is het Eu ropees koningspaar Leo en 
lrma Niessen. 
Vriend Piet met Maria zijn nog aanwezig 
en ook zwager jos met Mariëtte, vrienden 
Viktor en Marij , Truus en Angelo komen 
ongemerkt achterom binnen. Het schijnt 

dat ik met open mond, verbaasd en vol 
ongeloof, op de bank heb zitten kijken 
wie er allemaal aa nwezig was. 
Terwij l ik nog steeds verbaasd ben neemt 
Ra lph het woord en komt mij mededelen 
dat ik op het voorjaarscongres van de 
EGS op 18 april in het Belgische Deinze 
tijdens een plecht ige Eucharistieviering 
als ridder za l worden opgenomen in 
de Orde van de H. Sebast ianus van de 
Europese Gemeenschap van Historische 
Schuttersgilden. 
Vol verwondering en ongeloof hoor ik 
deze mededeling aan tot het uiteindelijk 
tot mij doordringt dat dit voor mij een 
bijzonder hoge onderscheiding is in mijn 
6o-jarige schuttersloopbaa n. Emotioneel 
en met een traantje neem ik alle felicit a
ties in ontvangst. De verra ss ing was voor 
mij compleet. ledereen die aanwezig was, 
was op de hoogte van het gebeuren op 
deze avond. 
Ik had voor de reis naar Deinze, als afge
vaardigde van de OLS-federatie bij de 
EGS, al alles geregeld: de aanmelding, de 
reis samen met Wiel en Truus Derikx uit 
Neer, de hotelreservering, enz. Bijzonder 
vereerd en dankbaar ben ik dat ik deze 
onderscheiding mag ontvangen. Dank 
aan Marie-j osé die alles in het diepste 
geheim perfect had geregeld en dank aan 
de afvaardiging van het bondsbestuur, 
Europees koningspaar, fami lie, vrien
den en bekenden die op 7 maart aan
wezig waren bij dat, voor mij, bijzonder 
moment. 
Helaas kreeg ik in de loop van maart 
bericht van het secretariaat van de EGS 
dat het voorjaarscongres in Deinze van
wege de coronacrisis is geannuleerd. Ik 
had gehoopt dat de installatie dan zou 
plaat svinden t ijdens het najaarscongres 
in augustus in het Duitse Balve. 
Helaas is dit najaarscongres inmiddels 
ook geannuleerd. 

C. Wedstrijdonderdelen ná 2020 
Onderdeel Omschrijving 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 

Beste bordjesd.rager 
Beste commandant 
Beste tambour-maître 
Beste vaandeldrager 
Koningspaar 
Beste yell 
Beste houding in de optocht 
Schieten 
Bielemannen 
Marketentsters 
Vendeliers 
Creatiefste bordje 
Creat iefste vaandel 
Beste muziekkorps- crea tief 
Beste muziekkorps- echt 
Ummeke 

Thei Hoorens - hier met Marie-]osé 
wordt opgenomen in de 

Europese Sint-Sebastianus Orde. 

Wij wachten af wan neer de installatie 
nu kan plaatsvinden. Ik verheug me er in 
elk geval op. Tot slot nogmaals dank aan 
iedereen, bl ijf gezond en tot ziens. 

Theo Hoorens, voorzitter schuttersbond 
Eendracht Bom-Echt e.o. 
Lid van schutterij St. Petrus en Paulus Susteren. 
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Wij feliciteren 

Koninklijke onderscheidingen 
Frans Aelmans 
MAASNIEL - Op zaterdag 14 
maart 2020 heeft locoburge
meester Marianne Smitsmans 
uit naam van Zijne Majesteit 
koning Willem -Aiexander 
voorzitter Frans Aelmans 
van schutterij St.-Urbanus 
Maasniel tot Ridder in de Orde 
van Oranje Nassau benoemd. 
Hij zou op deze avond afscheid 
nemen als voorzitter, maar 
door het corona-virus is de 
algemene ledenvergadering 
verplaatst. In huiselijke kring 
en in het bijzijn van een kleine 
groep aanwezigen zijn hem de 
versierselen opgespeld. 
Zijn verdiensten voor de 
schutterij. het OLS 2015 
in Maasniel en zijn jaren-

lange inzet voor het grens
overschrijdende Limburgs 
Dames Schuttersfeest werden 
geroemd. 

Frans Aelmans in tenue. 
Foto: Fred Vliegen. 

Frans Aelmans, Maasniel, bij de uitreiking. 
Foto: Marc Breugel mans. 

Peter van Bergen 
GRASHOEK - Binnen de 
gemeente Peel en Maas werd 
Peter van Bergen benoemd 
tot lid in de Orde van Oranje 
Nas-sau. Peter (50 jaar) is voor 
velen het gezicht van de schut
terij Sint-Urbanus Grashoek 
en niet onterecht, want hij 
ontving deze onderscheiding 
op basis van zijn bijzondere 
verdiensten voor de samen
leving op diverse maatschap
pelijke terreinen. 
Maatschappelijke verdiensten: 
Bij schutterij Sint-Urbanus 
Grashoek 
1994-1998: Commandant 
1996-1999: Bestuurslid 
1998-2013: Lid schietcommis-

sie 
1999-heden: Secretaris 
2004-heden: Commandant 
2006-heden: Buksmeester en 

kogelmaker 
2008-2009: Voorzitter 
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2016-heden: Sponsor
commissie 

2019-heden: Waarnemend 
voorzitter 

Bij Dekenale bond Horst
Helden 
2013-heden: Bestuurslid 
2014-heden: Secretaris 

Peter van Bergen, Gras hoek. 
Bron: schutterij Grashoek. 

Wim Broers 
VENRAY - Op 24 april is Wim 
Broers verrast door burgerva
der Luc Winants met heuglijk 
nieuws. Mede op basis van 
zijn verdiensten voor schut
terij Sint-jan is hij benoemd 
tot lid in de Orde van Oranje 
Nassau. 
Wim Broers {62) is weke
lijks vele uren te vinden bij 
SV Venray. Vanaf 1976 was hij 
leider van diverse teams van 
de jongste leden {de E'tjes en 
de F'jes), waarvan een aantal 
jaren als hoofdleider van de 
E-pupillen, jeugdsecretaris en 
leider van de Cl. Daarnaast 
is hij tot op heden leider van 
de lagere seniorenteams. Elk 
weekend is hij op de velden 
te vinden als clubscheidsrech
ter. Als lid van de activiteiten
commissie van SV Venray is 
hij medeorganisator van de 
huldiging van de vrijwill iger 
van de maand en het jaarl ijkse 
vrijwilligersfeest. 
Al meer dan 45 jaar zet Wim 
Broers zich namens schutte
rij 't Zandakker Gilde Sint-jan 
Venray in als hulp-Sinterklaas. 
In deze rol brengt hij elk jaar 
geheel belangeloos veel ple
zier bij gezinnen en bedrij
ven. Vanaf 2001 is Wim Broers 
tevens actief als bestuurslid 
van de personeelsvereniging 
van de gemeente Horst aan de 
Maas, waarvan de laatste elf 
jaar als voorzitter. 

WimBroers (62), Venray. 
Bron: S.V Venray. 

Elly jans-Custers 
NIEUW-BERGEN - De 66-jarige 
mevrouw Elly jans-Custers uit 
Nieuw Bergen werd op vrij-

dag 24 april 2020 met een 
bezoek verrast door de bur
gemeester, Manon Pelzer, 
waarbij ze werd opgenomen 
als lid in de Orde van Oranje 
Nassau. Zij was tot 2006 werk
zaam als doktersassistente 
bij Dokterspraktijk Bergen en 
fungeerde van 1995 tot 2017 
als vrijwilliger bij de Nationale 
Vereniging de Zonnebloem, 
regio Maasduinen. Elly was 
medeorganisator van de twee
jaarlijkse regiovakantie, bege
leidde de gasten, verzorgde 
de administratie en trok de 
vrijwilligers aan. Sinds 1999 is 
zij vrijwilliger bij de Nationale 
Veren iging de Zonnebloem, 
afdeling Bergen en verzorgt 
de jaarlijkse lotenverkoop en 
organiseert activiteiten. Elly 
sinds 2008 gastvrouw bij de 
Sint-Petrusparochie Bergen en 
zette mede het parochiecen
trum. Daarnaast was ze ook 
nog mantelzorger voor haar 
ouders. 
Tenslotte was ze ook jaren 
actief als jurylid van de schut
tersbond j uliana en was ze 
natuurlijk de steunen toe
verlaat van haar echtgenote, 
Willy jans, die jarenlang de 
voorzitter was van schutterij 
Ons Genoegen Siebengewald. 
Elly, van harte gefeliciteerd en 
ga vooral zo door! 

Elly]ans-Custers, Nieuw-Bergen. 
Bron: MaasduinencentraaL 

Anton Kirkels 
De heer A.W.P. (Anton) Kirkels 
{Biest-Weert) werd koninklijk 
onderscheiden als Ridder in de 
Orde van Oranje Nassau. Zijn 
vrijwil lige activiteiten bestaan 
uit: 



1986-2009: Diverse maat
schappelijke verdiensten 
zoals Fondsenwerver 
Multatuli standbeeld, voor
zitter Scholengemeenschap 
Hoogh Weert, fusievoorzit
ter Scholengemeenschap 
Philips van Horne, bestuurs
lid Middelbaar Onderwijs 
Limburg, Onderwijskoepel 
VVOL, voorzitter Logistiek 
Platform Midden-Limburg, 
bestuurslid Stichting Dorus 
Rooymans. 

1998-2015: Heroprichter en 
voorzitter schutterij Sint
Hiëronymus Biest-Weert 

1998-heden: Diverse functies 
VVD Weert 

2006-2013: Maatschappelijke 
verdiensten als Wethouder 
gemeente Weert (GOML en 
Keyport) 

2015-heden: Lid adviseur 
Vereniging Treinreizigers 
Vervoer 

2018-heden: Voorzitter Raad 
van Toezicht VVV Midden
Limburg 

[Bron: Gemeente Weert] 

Anton Kirkels, Weert, als voorzitter 
van de inmiddels rustende schutte
rij Sint-Hiëronymus Biest (2004). 

Foto: Anneke de Vaan. 

Ton Klaessen 
NEER - De heer A.H. (Ton) 
Klaessen (1962) wonende in 
Neer kreeg de onderscheiding 
Lid in de Orde van Oranje 
Nassau vanwege zijn verdien
sten in diverse vrijwilligers
functies bij meerdere ver
enigingen in Neer. Zo is Ton 
Klaessen vanaf de jaren tach
tig als vrijwilliger/ bestuur
der verbonden aan schutte
rij de Bussen-Schutten. Hier 
maakt hij deel uit van diverse 
onderdelen zoals bestuurs
lid jeugdbegeleiding. Ook 
maakt Klaessen deel uit van 
de zestalcommissie (OLS). 
Bij Vastelaovesvereniging 'de 

Kwiebusse' vervult Klaessen 
activiteiten die van grote 
waarde zijn voor de vereniging. 
Onlangs mocht Ton Klaessen 
voor zijn inzet de Grootorde 
van verdiensten van de Bond 
van Carnavalsverenigingen 
Limburg in ontvangst nemen. 
Al 30 jaar is Klaessen bevlogen 
artiest op de Bonte Avonden 
van V.V "de Kwiebusse" in Neer 
als Buutreedner. In 2019 fina
list van het Groot Limburgs 
Buuttekampioenschap. 
Daarnaast vervult Klaessen 
diverse functies binnen buurt
vereniging Hanssum en is 
hij al vele jaren bestuurslid 
van Stichting Friedese Molen. 
Naast zijn bestuurslidmaat
schap is hij op verschillende 
zondagen in de zomermaan
den gids in de molen. 

Ton Klaesssen ( schutterskonin9 in 
2017 ). /Foto: Neersnieuws. 

jef Schijns 
Jef Schijns uit Epen is 
benoemd tot Lid in de Orde 
van Oranje Nassau. Hij is een 
duizendpoot die door zijn affi
niteit voor de Epense gemeen
schap in het sociaal, maat
schappelijke leven van Epen 
een elementaire rol vervult. In 
1983 werd hij lid van schutterij 
St.-Paulus Epen. Hij vervulde 
respectievelijk de functie van 
hoornblazer, grenadier, lid 
van het exercitiepeloton was 
bestuurslid van 1980 tot 1990. 
In 1992 werd hij bevorderd 
tot guide en in 2000 volgde 
een bevordering tot officier 
in de rang van 2e luitenant. 
Met ingang van 2006 werd 
hij benoemd tot commandant. 
Door zijn benoeming tot com
mandant is hij automatisch 
lid van het bestuur. Hij geeft 
les in exercitie en neemt deel 
aan bestuursvergaderingen en 
als afgevaardigde van schut
terij St .-Paulus aan vergade-

ringen van het Oud Limburgs 
Schuttersfeest OLS, Federatie 
schuttersfeest ZLF, de bond 
RKZLSB en vergaderingen 
met betrekking tot dorps
activiteiten. Hij is lid van 
de schietploeg en begeleidt 
de jeugd tot 16 jaar bij het 
Jeugdkoningschieten in Epen. 
Al geruime tijd pleegt hij 
onderhoud aan de schutters
weide. Sinds 2015 is hij voorzit
ter van de stichting gemeen
schapshuis het Patronaat 
Epen. Het Patronaat Epen is 
in 1934 door de inwoners van 
Epen en de haar buurtschap
pen gebouwd. Bij evenemen
ten is hij actief vrijwilliger 
en bovendien klust hij in het 
Patronaat als dat nodig is. 
In de periode van omstreeks 
2000 tot 2015 was hij jeugd
leider bij SV Epen en tevens 
van 2013 tot 2016 bij voetbal
vereniging RKMVC Mechelen. 
Hij begeleidde de jeugdteams 
bij wedstrijden en trainin
gen. Sinds 2007 is hij voorzit
ter van het processiecomité 
Epen. Hierin heeft hij namens 
schutterij St Paulus zitting. 
In 1992 is hij medeoprich
ter van Toer- en Wielerclub 
(TWC) de Trappedoelies Epen 
en sindsdien bestuurslid 
en actief lid. HIJ was in het 

]efSchijns, Epen. 
Foto: fust My Eyes. 

verleden medeorganisator 
van enkele georganiseerde 
mounta inbiketochten. Hij 
is -als bestuurslid van TWC 
de Tra ppedoelies betrok
ken bij de MOZL (Stichting 
Mountainbike Ontwikkel ing 
Zuid Limburg). Sinds 2017 is 
Jef Schijns lid en vrijwi lliger bij 
de Koersbalclub Epen. 
[Bron: Gemeente Gulpen-Wittem] 

WietSmeets 
De heer Wiet Smeets uit 
Herten (81) werd Lid in de 
Orde van Oranje Nassau. Hij 
is zeer actief betrokken bij het 
behoud van het religieus erf
goed. Hij verricht vele uren 
vrijwilligerswerk met passie 
en toewijding. Zijn bouwkun
dige achtergrond komt hier
bij goed van pas. Sinds 2006 
is de heer Smeets betrokken 
als adviseur en restaurateur 
bij de Stichting Kruisen en 
Kapellen Limburg. Hij zorgt 
voor het onderhoud en de 
restauratie van wegkruisen 
in Roermond. Indien de staat 
van onderhoud zo slecht is 
dat het wegkruis niet meer 
gerepareerd kan worden, is hij 
in staat een nieuw wegkruis 
te maken dat overeenkomt 
met het origineel. Limburg 
telt meer dan 3.000 (weg) kru i
sen en kapellen. Voor de H. 
Michaëlkerk in Herten is de 
heer Smeets ve le jaren actief 
geweest met onderhouds- en 
re sta u ratiewerkzaa m heden . 
Kwaliteit staat bij hem hoog 
in het vaandel. Daarnaast is 
hij nog betrokken als adviseur 
bouwzaken bij schutterij St.
Michaël in Ooi. Samen met 
de andere vrijwilligers zorgt 
de heer Smeets ervoor dat het 
gebouw helemaal in orde is en 
waar nodig aangepast wordt. 
Zeer recent heeft de heer 
Smeets nog met andere vrij -

De aankondi9in9 op afstand. 
Foto: Gemeente Gulpen-Wittem. 
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willigers van deze schutterij 
een actieve bijdrage geleverd 
aan de grondige verbouwing 
van het verenigingslokaal 'De 
Tump'. 
[Bron: 9emeente Roermond 1 

Wiet Smeets, Ooi-Herten bij een 
van de we9kruisen (Gebroek) die hij 

verzor9d heeft. 
Foto: Kapel in 't Zand (website). 

Wil Tindemans 
De vrijwilligersactiviteiten van 
de heer W.j .j. {Wil) Tindemans 
uit Weert bestaan uit: 
2004-2014: Bestuurslid 

Stedelijke Harmonie Sint
Antonius 

2008-heden: Vrijwilliger 

Scouting Keent - Moesel 
2009-heden: jurylid I voor

zitter jury Schuttersbond 
Eendracht Maakt Macht 

2011-heden: Bestuurslid I 
penningmeester Sociëteit 
Amicitia 

2015-heden: Penningmeester 
Senioren Computerclub 
Weert 

[Bron: Gemeente Weert 1 

Frans Verhaag 
STRAMPROY - De lintjes
regen, waarbij burgers die 
zich verdienstelijk hebben 
gemaakt voor de samenleving 
een koninklijke onderschei
ding krijgen, had dit jaar een 
ander karakter dan anders. 
Gewoonlijk krijgen de uit
verkorenen het lintje op het 
stadhuis van de burgemeester, 
in het bijzijn van familie en 
vrienden. Ditmaal kreeg Frans 
Verhaag, lid van St.-Antonius 
Stramproy 1475, via een tele
foontje van wethouder Tessa 
Geelen te horen dat 'het Zijne 
Majesteit de Koning' heeft 
behaagd om hem te benoe
men tot Lid in de Orde van 
Oranje Nassau. 
De heer F.j .j . {Frans) Verhaag 

{Stramproy): 
1983-heden: Vrijwilliger, 

bestuursl id en voorzitter bij 
jong Nederland Stramproy 

1995-heden: Vrijwilliger 
en bestuurslid bij 
Heemkundevereniging 
Stramproy 

1999-heden: Lid Commissies 
Dorpsraad Stramproy 

2001-heden: Bestuurslid en 
vrijwilliger schutterij Sint
Antonius Stramproy 1475 

Frans Verhaag was lid van het 
winnend OLS-zestal in 2012 en 
daarnaast is hij tamboer in 
de drumband van de schut
terij en hij is gediplomeerd 
buksmeester. Ook was hij al 

Frans Verhaa9, Stramproy. 

twee maal koning van de ver
eniging. 

Fien Verschuren 
MEIJEL - Fien Verschuren
Smalenaars (74) is benoemd 
tot lid in de Orde van Oranje
Nassau vanwege t ientallen 
jaren inzet als vrijwilliger voor 
schutterij Sint-Nicolaas en 
de Rommelmarkt in Meijel. 
Daarnaast verricht ze sinds 
2006 liefdadigheidswerk als 
coördinator van Tafeltje Dekje 
in St.-jozef Wonen en Zorg. 

Mart &:. Fien &:. Mart Verschuren, 
Meijel. 

Gemeente Beel<daelen eert inwoner 
SCHINNEN - De gemeente Beekdaelen, 
een nog jonge fusie van de voorma
lige gemeenten Onderbanken, Schinnen 
en Nuth, heeft een bijzonder teken van 
waardering of erkenning voor mensen 
met een speciale band met de gemeente. 
Dat is namelijk de 'Meander'. Dit is een 
exclusief en bijzonder zilveren sieraad 
dat een speciale verbondenheid met de 
gemeente weergeeft. De drie vlakken 
vertegenwoordigen de drie voormalige 
gemeenten, verbonden door een mean
derende beek, kenmerkend voor het land
schap van Beekdaelen. 
Tijdens de laatste vergadering van de 
interim Adviesraad Sociaal Domein, in 
december l.I., kreeg jo Schoonbrood als 
eerste burger in de gemeente Beekdaelen 
door burgemeester Eric Geurts deze 
erkenning opgespeld. jo Schoonbrood 
kreeg deze erkenning voor zijn jarenlange 
politieke en maatschappelijke betrokken
heid bij de gemeente Schinnen. Zo nam 
hij na 45 jaar aan diverse commissie te 
hebben deelgenomen, afscheid van het 
commissiewerk, tevens afscheid als voor
zitter van de Adviesraad Sociaal Domein. 
Ook was hij ruim 25 jaar 'Hoffotograaf' 
van de gemeente Schinnen. Ook binnen 
de PvdA was hij tot de herindeling secre-
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Jo Schoonbrood krij9t als eerste persoon voor 
al zijn maatschappelijke verdiensten ten bate 
van de 9emeente en 9emeenschap uit handen 
van bur9emeester Eric Geurts het ereteken 'De 

Meander'. 

taris. In de gemeente Beekdaelen was 
hij lid van het comité 'Sjtolperstenen'. 
Dit comité verzorgde struikelstenen 
bij huizen vanwaar j oden in de Tweede 
Wereldoorlog zijn afgevoerd; tevens heeft 
dit comité een belangrijke rol gespeeld bij 
de organisatie van alles rondom 75 jaar 
bevrijding. 
In 1996 was jo Schoonbrood medeoprich
ter van de Schinnense schutterij St.
Sebastianus. Hiervan is hij nog steeds 
bestuurslid; momenteel vervult hij de 

De jon9e fusie9enteente Beekdaelen 
heeft als 9emeentelijk ereteken 'De 
Meander' in9evoerd om verdienste-

lijke inwoners te kunnen eren. 

functie van vicevoorzitter en secretaris. 
jarenlang was hij ook schutter in het 
A-team. Helaas kan hij vanwege diverse 
klachten niet meer in marstempo met zijn 
schutterij meelopen. Een van de tegenval
lers in zijn schutterstijd, is het moeten 
doorgeven in 2019 van het ZLF. Des te 
schrijnender, omdat na een minder goed 
ZLF in 1953 en een verregend bandsfeest 
de Schinnense schutterij toen het lood
je heeft moeten leggen. In de gemeen
schap is hij reeds vele jaren voorzitter 
van de Heemkunde-Vereniging Historie 
Schinnen. De carnavalsvereniging, hierbij 
is hij 45 jaar vrijwill iger in diverse func
ties, de intocht van Sinterklaas en andere 
activiteiten in zijn omgeving kunnen 
steeds een beroep op hem doen. Voor al 
zijn maatschappelijke verdiensten in het 
verleden, mocht hij reeds een benoeming 
tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau 
ontvangen. 

De correspondent van de bond St.-Gerardus 
Andre Meijers 



Jubilarissen 
5 jaar 
G.A.M. van de Stay 
Fleur Buczko 
D.G.j.M. Peymen-Lenders 
M.E.T. Vorselen 
A.M.M.P. Lemmen 
L.S.L.D. van Lierop 
A.H.P. van Berlo 
D.T.R. van Berlo 
S. Welters 

M. Zeegers 

j.j.j.M. Wijen 
E. janssen 
S.j.A. Kooien 

12,5 jaar 
D.j.L.G. Geraedts 
G. Triepels 
V.M.H. Cortenraad 
P.W. Nevels 
M. Verheiden 
L.C.G. Kusters 
j.G.j. joosten 
F.j.W. Lemmen 
j.P.W. Brummans 
H.j.W. Maessen 
j .G.W. Smeets 
j.H.j.M. Camp 
H.L.G. van Pol 
A.A.P. van Bergen 
F.A.P. Bidlot 
L.H.M. Welters 
T.G.F. Driessen 
M. janssen 
R. janssen 
j.A.M.Theulen 
R.j.M. Smeets 
H.L.j.j. Engelen 
A.M. Bidlot-Barreis 
H.M.A. Dierx-Gubbels 
D.R.A. Steffanie 
C. Sauren 
K. Camps 
L. Drijkoningen 
Roy Vêln Gerven 
jeroen Retrae 
jos Beekers 

2.5 jaar 

Sint-Martinus Horn 
Sint-Agatha Haelen 
Sint-Antonius Stramproy 
Sint-Antonius Stramproy 
Sint-Lambertus Helden 
't Zandakker Gilde Sint-jan Venray 
Sint-George Simpelveld 
Sint-George Simpelveld 
St.-Mathias & St.-Cornelius 
Posterholt 
St.-Mathias & St.Cornelius 
Posterholt 
Sint-Lucie Nederweert-Eind 
Sint-joris Wessem 
St.-Petrus & St.-Paulus Susteren 

Sint-Martinus Horn 
Sint-Martinus Horn 
St.-Michael & St.-Ansfried Thorn 
St.-Michael & St.-Ansfried Thorn 
St.-Michael & St.-Ansfried Thorn 
Sint-Antonius Stramproy 
Sint-Lambertus Helden 
Sint-Lambertus Helden 
Sint-Lambertus Helden 
Sint-Lambertus Helden 
Sint-George Simpelveld 
Sint-job Leuken 
Sint-job Leuken 
Sint-joris Wessem 
Sint-joris Wessem 
Sint-joris Wessem 
Sint -joris Wessem 
Sint -j ori s Wessem 
Sint -j oris Wessem 
Sint -joris Wessem 
Sint-joris Wessem 
Sint-joris Wessem 
Sint-joris Wessem 
Sint-joris Wessem 
Sint-joris Wessem 
Sint-Lambertus Neeritter 
Sint-Sebastiaan Dorne 
Sint-Sebastiaan Dorne 
St.-Sebastianus Mheer 
St.-Sebastianus Mheer 
St.-Sebastianus Mheer 

E.j. Knubben Sint-Andreas Melick 
B.j . Knubben Sint-Andreas Melick 
A.G. Timmermans Sint-Andreas Melick 
K.P.j . jennissen Wilhelmina Hingen 
P.C. Knoben Wilhelmina Hingen 
M.j.G.M. Derikx Sint-Martinus Horn 
j.F.B. Hadzeimans Sint-Martinus Horn 
M.j.F. Helwegen-Hodzelmans Sint-Martinus Horn 
G.j.G. Peeters Sint-Catharina Stramproy 
M.j.D. Versteegen-Aendekerk Sint-Catharina Stramproy 
A.G.H. Stais-Nuyens Sint-Catharina Stramproy 
j .B.M. Coenen-Nelissen Sint-Antonius Stramproy 
M.B.G. Knubben-Roufs Sint-jan Nieuwstadt 
W.M.G. Peters Sint-jan Nieuwstadt 
K. Dalemans Sint-Martinus Linne 
j.H.P.W.M. Theunissen Sint-Martinus Linne 

W.j. van Hal 
M.H.W. van Vlodrop 
E. Lemmen 
j .M.A.M. Zelissen 
H.M.G. Stevens 
E.j .H. Kiggen 
j .W.E.M. Kooien 
S. Creemers 
R.W.M. de Wolde 
L.j.G. van Pol 
M. van der Vorst 

R.H.W.M. Kesse ls-Deekers 
j.C.H. janssen 
G.A.H. Maessen 
K.P.L. Dautzenberg 
W.C.M.B. van Rooijen 
j.j.H. van de Boorn 
C.M.L. Schepers 
j. van Cruchten 
j.A.M. Simons 
Belfeld 
N.j. Thomas 

40 jaar 

Sint-Martinus Linne 
Sint-Martinus Linne 
Sint-jan Baexem 
Sint-Lambertus airsbeek 
't Zandakker Gilde Sint-jan Venray 
Sint-job Leuken 
Sint -job Leuken 
Schut tersbond Maas en Kempen 
Sint-Martinus Holturn 
Sint-Martinus Holturn 
St.-Mathias & St.-Cornelius 
Posterholt 
Sint-joris Wessem 
Sint-joris Wessem 
Sint-joris Wessem 
Sint-joseph Sint-Geertruid 
Sint-Petrus & Sint-Paulus Susteren 
Sint-Petrus & Sint-Paulus Susteren 
Sint-Petrus & Sint-Paulus Susteren 
Sint-Petrus & Sint-Paulus Susteren 
Broederschap Sint-Urbanus 

Sint-joseph Waubach 

j.H. Leibbrand Sint-Andreas Melick 
A.H. Erdkamp-Spee Sint-Andreas Melick 
H. Stals Sint-Catharina Stramproy 
C.W.T.G. Streutjens-Smolenaers Sint-Catharina Stramproy 
M. Keyaerts St.-Michael & St.-Ansfried Thorn 
R.j.H. Gabriels St.-Michael & St.-Ansfried Thorn 
H.j.L.M. Verstegen Bussen Schutten Neer 
L.P.P. Pouls Bussen Schutten Neer 
E.M.H. Aelmans Sint-Urbanus Maasniel 
R.E.M. Meisen Sint-jan Nieuwstadt 
A.T.M. Roeioftzen Sint-Martinus Houthem-Sint-

E.j.C. Smeets 
R.j.M. janssen-Neijnens 
j.G.P. Bongers 
M.H. Schiffelers 
T.H. Hendriks 
C.M. Absil 
P.j .M. van Lierop 
j.j.B.M. Krijnen 
j.I.M.G. jongen 
F.K.L. Schreurs 

M.C.W.j. Th ijs-van Gog 
M.P.L. Geraets-Timmermans 
j .H.H. Evers 
N.j.H.M. Fabry 
L.F.P. van den Bongaert 
j .j .M. Geelen 
G.(.J . Peters 
T. van Beueken 
T. Dalemans 
j. Geris 

50 jaar 
M. Biermans 
j.W.G.H. Erdkamp 
P.P.M. Vergcossen 
W. H. Beunen 
A.B.L. Vossen 
G.M.W. Scheres 
W.G. Derikx 

Gerlach 
Sint-Cornelius Swartbroek 
Sint-jan Baexem 
Sint-Sebastianus Neer 
Sint-Lambertus airsbeek 
Sint-Lucia Horst 
Sint-Lambertus Helden 
't Zandakker Gilde Sint-jan Venray 
't Zandakker Gilde Sint-jan Venray 
Sint-Salvius Limbricht 
St.-Georgius & St.-Sebast ianus 
Beesel 
Sint-Lucie Nederweert-Eind 
Sint-Lucie Nederweert-Eind 
DD Stadsschutterij Maastricht 
DD Stadsschutterij Maastricht 
DD Stadsschutterij Maastricht 
DD Stadsschutterij Maastricht 
DD Stadsschutterij Maastricht 
Sint-Lambertus Neeritter 
Sint-Martinus Linne 
Sint-Sebastiaan Dorne 

Sint-Andreas Melick 
Sint-Andreas Mel ick 
Wilhelmina Hingen 
Wilhelmina Hingen 
Bussen Schutten Neer 
Bussen Schutten Neer 
Sint-Sebastianus Neer 
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j.W.C.M. jochems Sint-Sebastianus Neer G.W.G. Roberts Sint-Lambertus Oirsbeek 
j.H.A. Kusters Sint-Lambertus Oirsbeek A.E.M. Schattevoet Sint-Lucia Horst 
j.P.M. Cremers Sint-Salvius Limbrich t j .E.M. Haftmans Sint-Lambertus Helden 
M.A.j. Laskarzewski Sint-Salvius Limbricht j .M. Lenssen 't Zàndakker Gilde Sint-jan Venray 
P.H.j . Pieters Sint-Martinus Holturn j .H. L'Espoir Sint-Martinus Holturn 
S.W.T. Leinders Sint-Martinus Holturn j .G.T. van Roy St.-Georgius & St.-Sebastianus 
M.j. Lipsch Sint-Martinus Holturn Beesel 
j . Aben St.-Mathias & St.-Cornelius j . op het Veld St.-Mathias & St.-Cornelius 

Posterholt Posterholt 
P. Koelen St.-Mathias & St.-Cornelius j. Daniels Sint-Martinus Maasbree 

Posterholt j . Gerits Sint-Sebasti aa n Dorne 
j. Wijnen Sint-Martinus Maasbree F.A.j . Nievelstein Sint-joseph Waubach 
A.H. Dierx Sint-joris Wessem j .H. Cratsborn Schuttersbond Berg en Dal 
j. Dreesen Sint-Lambertus Neeritter 

6o jaar 
70 jaar 
G. Simons Sint-Petrus Roggel 

Baron Degenhard de Loë St.-Sebastianus Mheer M. Simons Sint-Petrus Roggel 
j .j . Vossen Bussen Schutten Neer LP. Cremers Sint-Salvius Limbricht 
W.M.L. Sillekens Sint-Sebastianus Neer M.G.P.H. van de Vorst St.-Mathias & St.-Cornelius 
j .j.P. aan den Boom Sint-Sebastianus Neer Posterholt 
W.j.M. Beugels Sint-Lambertus Oirsbeek 

jeugd Posterholt naar Schutterijmuseum 

De jeugd van Posterholt bij de start van het gevarieerde schuttersaanbod. Het begeleidende team van leerkrachten, ouders en de schuttersafvaardiging. 

STEYL - Op 11 maart jongstleden brach
ten 26 jongeren van groep 6 een bezoek 
aan het Limburgs Schutterijmuseum 
te Steyl. Ze waren van de basisschool 
de Draaiende Wieken uit Posterholt. De 
jeugd was onder begeleiding van een 
groep vrijwillige ouders en leerkrachten. 
De totale groep van 29 kinderen had zich 
ingeschreven voor het kinjer OLS 2020 te 
Meijel. 
Ze kwamen een kijkje nemen in het 
Schutterijmuseum om zich zo ook een 
beetje te verdiepen in de cultuur van het 
schutterswezen. In drie groepen konden 
ze deelnemen aan een speurtocht door 
het museum, ze konden zich verkleden 
om zo een rollenspel uit de middeleeu
wen mee te spelen, ook konden ze het 
schieten oefenen met een windbuks, dit 
onder begeleiding van een vrijwillige buk
smeester. Onder het genot van een hapje 
en een drankje maakten de kinderen veel 
plezier. 
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In november was het team op school al 
gestart met een informatie avond voor 

de ouders. Vanaf december werd er met 
de plaatselijke schutterij voorbereidingen 
getroffen en geoefend. De inzet van een 
vrijwilligersteam, bestaande uit ouders, 
leerkrachten en schuttersvrienden, maak
ten het voor deze jeugdgroep mogelijk 
om deel te gaan nemen aan het Kinjer 
OLS. Voor de zesde keer zou basisschool 
de Draaiende Wieken deelnemen met een 
groep. 
Maar helaas wat niemand kon voorzien 
maakte het coronavirus ook bij hun ook 
een streep door de rekening. Ook voor de 
andere twintig basisschoolgroepen gaat 
het ook niet door. Er waren op 1 april 2020 
waren 21 groepen ingeschreven voor het 
Kinjer OLS te Meijel. De twee groepen van 
de basisschool PassePartout uit Tegelen 
konden niet eens meer het museum 
bezoeken. 

]eanny Friedrichs-Savelkoul 



Wij gedenl<en 
Mw. M.A.J. Bosch van 
Drakestein-Brouwers, 
beschermvrouwe van de 
schutterij van Beesel. Zij is 
geboren in Meerssen op 16 
oktober 1924 en overleden in 
Culemborg op 95-jarige leef
tijd op 18 februari 2020. Het 
grootste deel van haar leven 
heeft zij in Beesel gewoond. 

Mw. M.AJ. Bosch van Drakestein
Brouwers. 

Foto: Leon Crommentuijn. 

In memoriam 
mw. M.A.J. Bosch van 
Drakestein-Brouwers 
Mevrouw Marie-Anne 
jacqueline Bosch van 
Drakestein-Brouwers groei
de op in Beesel in een gezin 
met drie kinderen. Haar vader 
was lid en jarenlang voor
zitter van de schutterij van 
Beesel. Zij heeft nog deelge
nomen als hofdame aan het 
Draaksteken, toentertijd geor
ganiseerd en uitgevoerd door 
de schutterij van Beesel met 
medewerking van de bevol
king. Zij is in 1955 getrouwd 
met jonkheer René Paullgnace 
Ghislain Bosch van Drakestein 
en zij gingen wonen op het 
landgoed Nieuw-Amelisweerd. 
Hier zijn hun zonen Jean Marie 
en René geboren. Vanaf 1964 
is het gezin weer in Beesel 
komen wonen. In 1995 is zij lid 
geworden van schutterijbroe
derschap St.-Georgius en St.
Sebastianus Beesel en werd 
zij benoemd tot raadsvrouwe. 
In 2003 is zij benoemd tot 
beschermvrouwe. Zij heeft 
haar taak als raadsvrouwe 
resp. beschermvrouwe zeer 
serieus genomen en was altijd 
aanwezig tijdens officiële 
schutterijbijeenkomsten. Ook 
had zij altijd veel belangstel
ling voor het wel en wee van 

de schuttersleden. De broe
derschap van de schutterij zat 
diep in haar hart. Zelfs op hoge 
leeftijd kwam ze naar bijeen
komsten en liep ze mee met 
o.a. de dodenherdenking en 
de Sacramentsprocessie. Ook 
verzorgde zij regelmatig het 
koningszilver. De schutterij is 
haar veel dank verschuldigd. 
In 2018 is zij gevallen en brak 
haar heup. Zij ging naar het 
ziekenhuis vanwaar zij is 
opgenomen in een verzor
gingshuis in Culemborg nabij 
haar jongste zoon, mede 
omdat ze steeds meer in het 
verleden leefde. Zij heeft in 
Culemborg een goede ver
zorging gehad en voelde zich 
daar op haar plaats. Vier dagen 
voor haar overlijden brak zij 
opnieuw haar heup, waarna de 
toestand snel verslechterde. 
Op carnavalszaterdag heeft 
de schutterij tijdens de car
navalsmis haar met een mis
intentie herdacht in een volle 
kerk in Beesel. Raadsvrouw en 
-heer spraken het In memo
riam. Op carnavalsmaandag 
was het kerkelijk afscheid in 
Soesterberg waarna begrafe
nis aldaar. Een afvaardiging 
van de Beeselse schutterij 
was present. Als eerbetoon 
werd het koningszilver op de 
kist gelegd en het schutters
vaandel vooraan geplaatst. 
Raadsheer jan Marsman ver
zorgde het In memoriam, 
geflankeerd door voorzitter 
Fred Simons en buksmees
ter Frank Schreurs, beiden in 
schutterstenue. Wij wensen de 
familie veel sterkte toe. Ook 
Beesel en de schutters zullen 
haar missen. Mevrouw Bosch 
van Drakestein, rust in vrede, 
adieu tot ziens bij God. 

Math Ramakers, 
lid van schutterij St.-Matemus 
Wijlre. Overleden 28 februari 
2020. 

In memoriam Math Ramakers 
Op 28 februari j.l. bereikte 
ons het droevige bericht dat 
onze schuttebroeder, oud
basklaroenblazer en lid van 
verdienste Math Ramakers is 
overleden. 
Al 44 jaar lang was Math lid 
van onze schutterij waar hij 
begon als basklaroenblazer. 

Math Ramakers, Wijl re. 

In de jaren 1977 tot 1991 was 
Math zelfs onderdeel van ons 
bestuur, en niet onverdien
stelijk. In de jaren dat Math 
actief lid was, was hij één van 
de steunpilaren tijdens de 
organisaties van schutters
feesten als het aankwam op 
horecafaciliteiten. Hier zijn 
wij Math altijd zeer dankbaar 
voor geweest! Helaas moest 
Math door ziekte de drum
band vroegtijdig verlaten. Niet 
lang daarna werd hij benoemd 
tot lid van verdienste. 
Op woensdag 4 maart hebben 
we tijdens de plechtige uit
vaartdienst afscheid genomen 
van Math. Namens bestuur, 
beschermvrouwe en alle leden 
van schutterij St.-Matemus 
wensen wij zijn vrouw, (klein) 
kinderen, familie en vrienden 
heel veel moed en sterkte 
toe. Dat Math moge rusten 
in vrede. 

Bron: Facebook schutterij 

Michel Creusen, 
beschermheer van schutterij 
St.-Sebastianus Eys. Geboren 
te Heerlen op 3 april 1937. 
Overleden te Eys op 1 maart 
2020. 

Michel Creusen, Eys. 
Foto: jasper Kroese / Eleven Media. 

In memoriam Michel Creusen 
Op 1 maart kregen we het 
bericht dat onze bescherm
heer ir. Michel Creusen plotse
ling op 82-jarige leeftijd was 
overleden. Weliswaar kampte 
hij al een tijdje met gezond
heidsproblemen qua ademha
ling en zicht, maar dat hoef
den geen voortekenen van 
een snel levenseinde te zijn. 
Michel Creusen was door de 
schutterij in 2013 aangezocht 
om de functie van bescherm
heer op zich te nemen. Hij 
zegde met overtuiging toe, 
waarna de installatie met het 
patroonsfeest in januari 2014 
plaatsvond. Voor die functie 
kwam Michel bij uitstek in 
aanmerking omdat hij de ver
eniging al vele jaren op de 
voet had gevolgd. Hij was er 
uitermate van gecharmeerd 
dat zijn voorouders a I eeu
wenlang met de schutterij 
van Eys waren verbonden. Die 
familielijnen gaan via keizers 
en kolonels terug tot 'Nicolas 
Crussen' die in 1766 schutters
koning was. Hij voelde zich 
betrokken bij het gemeen
schapsleven, temeer na zijn 
terugkeer naar Eys en Trintelen, 
nadat hij decennialang in het 
bedrijfsleven op vele plaatsen, 
ook in de Verenigde Staten, 
had gewerkt. Gewapend met 
die rijke levenservaring was 
hij de schutterij enorm van 
dienst met een scherpe visie, 
goede redenering en overtui
gende argumentatie. Hiervoor 
danken wij hem enorm. Het 
valt ons dan ook niet licht om 
zo plots afscheid te moeten 
nemen van Michel Creusen. 
Conform zijn wens hebben wij 
dat met gepaste schutterseer 
gedaan. Wij wensen zijn echt
genote Marie-Thérèse, kin
deren en kleinkinderen veel 
sterkte toe dit verlies te dra
gen. 

Schutterij St.-Sebastianus Eys 

Paul Driessens, 
beschermheer van schutte
rij St.-Lam bertus Neeritter. 
Overleden op 11 maart 2020. 

In memoriam Paul Driessens 
Op 11 maart j.l. is onze 
beschermheer Paul jan 
Cornelis Driessens, ereburger 
van de oud-gemeente Hunsel 
overleden. Woonachtig te 
Leidschendam. Hij werd 93 
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Paul Driessens, Leidschendam f 
Neeritter. 

jaar. De stamboom Driessens 
had vele verbindingen met 
de samenleving in Neeritter. 
Naast zijn beschermheerschap 
van de schutterij, de harmonie 
en de Grenszangers, sprak hij 
over de voetbalclub Veritas, 
de heemkundevereniging 
Hunsel, de Grensstappers en 
de carnavalsvereniging. Alles 
in kerkdorp Neeritter had zijn 
belangstelling. Veel aandacht 
kregen ook de kerk en de 
orgel kring. 
Paul was beschermheer van 
de schutterij vanaf 1955, dit 
jaar dus 65 jaar. De laatste 
jaren van zijn leven trok hij 
veel telefonisch en per brief op 
met Ben Cox (t). Steeds stond 
de toekomst van de schutterij 
en ook van de gemeenschap 
Neeritter centraal. In mei 2019 
is hij nog getuige geweest 
van een mooi schuttersfeest 
in Neeritter en sprak hij de 
woorden uit: "en nu nog het 
OLS", echter dat zal hij niet 
meer kunnen meemaken. Ook 
niet ons 400-jarig jubileum 
in 2027, waar hij nog graag 
samen met Ben Cox een stukje 
regie over wilde hebben. 
We verliezen als schutterij een 
prachtmens, met vele verhalen 
en veel kennis en kunde. Vaak 
trokken we aan de bel om zijn 
wijze raad over een onderwerp 
te mogen ontvangen. We had
den graag als schutterij en ook 
als Neeritter massaal van hem 
afscheid willen nemen, maar 
het heersende Covid-19 virus 
hield ook dat tegen en werd 
Paul op zaterdag 21 maart 
onder schutterseer in besloten 
kring begraven op het kerkhof 
te Neeritter. 
We wensen zijn familie heel 
veel sterkte in deze moeilijke 
tijd. 

Bestuur en leden Schutterij 
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Sint Lambertus Neeritter 
Secr. Th. Coelen 

Pastoor 
E.G.G.M. Mutsaerts, 
oud-pastoor, moderator 
van de OLS-Federatie (1997-
2009) en grootprior van de 
Edele Eedbroederschap van 
de Rode Leeuw van Limburg 
en de Heilige Sebastianus. 
Geboren Tilburg 19 januari 
1957. Overleden op vrijdag 13 
maart 2020 in Stramproy. Hij 
werd 63 jaar. 

Priester Ed M utsaerts, 
met het Rode Leeuw-zwaard. 

Foto: Fred Vliegen. 

In memoriam: Ed Mutsaerts 
Ed Mutsaerts werd op 19 janu
ari 1957 in Tilburg geboren, 
volgde zijn opleiding aan 
het grootseminarie Rolduc 
in Kerkrade en ontving op 13 
juni 1981 de priesterwijding. 
Vervolgens werd hij kapelaan 
van de H. Landricusparochie 
in Echt. In augustus 1984 werd 
hij benoemd tot secretaris bij 
het bisdom Roermond en in 
maart 1985 kapelaan van de 
H. Martinusparochie in Weert. 
Met ingang van 1 juni 1987 
werd hij benoemd tot pastoor 
van de H. Willibrordusparochie 
in Stramproy en tevens tot 
patronus aan de kerke
lijke rechtbank van het bis
dom Roermond. In juni 
1996 werd hij pastoor van 
de H. Lambertusparochie in 
Nederweert en tot administra
tor van de H. Rochusparochie 
in Budschop en de paro
chie H. Gerardus Majella in 
Nederweert-Eind. In maart 
2005 kreeg hij eervol ont
slag als administrator van de 
genoemde parochie in Eind. 
Wegens ziekte kreeg hij in 
oktober 2007 eervol ontslag 
als pastoor van de parochie 
in Nederweert en als admi-

nistrator van de parochie in 
Budschop. Hij ging bij zijn 
priesterbroer (hulpbisschop 
Rob Mutsaerts van 's-Herto
genbosch) in de pastorie van 
Heeze wonen en assisteerde 
in de parochie in Geldrop. Op 
eigen verzoek werd hij ver
volgens in september 2010 
geëxcardineerd uit ons bis
dom en geïncardineerd in het 
bisdom 's-Hertogenbosch 
en was hij vervolgens pas
toraal werkzaam in verschil
lende parochies aldaar: Heeze, 
Budel en Valkenswaard. Begin 
2018 kreeg pastor Mutsaerts 
nieuwe tia's te verwerken, 
waardoor hij aan dementie 
begon te lijden. In april van 
dat jaar werd hij opgenomen 
in zorgcentrum Rust in Roy in 
Stramproy. "We kijken terug 
op een rijk priesterleven. Hij 
heeft zijn ambt altijd heel seri
eus beleefd. Helaas werd hij in 
zijn leven al vele jaren per
soonlijk geconfronteerd met 
ziekte, lijden en onmacht. Hij 
heeft echter nooit geklaagd 
en bleef, zolang dat kon, 
betrokken op medemensen", 
schrijft pastoor Spooren van 
Valkenswaard, die nauw met 
hem heeft samengewerkt, in 
een communiqué. 
In verband met het 
Coronavirus vond de plechtige 
uitvaartmis in beperkte kring 
in de Heuvelkerk te Tilburg 
plaats en werd hij aansluitend 
te ruste gelegd bij zijn ouders 
op het kerkhof te Tilburg. later 
in het jaar zal nog een voor 
iedereen toegankelijke her
denkingsdienst plaatsvinden. 
[Bron: Bisdom Roermond] 

jac Peeters, 
lid van schutterij Sint
Hubertus Kessel. Geboren 10 
mei 1939, overleden 24 maart 
2020. 

In memoriam jac Peeters 
Ons bereikte het droevige 
bericht dat op 24 maart onze 
schuttersvriend jac Peeters 
op tachtigjarige leeftijd van 
ons is heengegaan. jac werd 
in 1990 lid van St.-Hubertus. 
In jac verliezen we niet alleen 
een toegewijd en gewaardeerd 
lid, maar ook als vriend zullen 
we hem missen. jac was een 
man die hield van gezelligheid 
en hij droeg dit ook uit bin
nen en buiten de vereniging. 
Met zijn scherpe humoristi-

]ac Peeters, Kessel. 
Foto: bidpren0e. 

sche opmerkingen was hij een 
zonnetje en voorbeeld voor en 
onder ons allen. 
Namens Hubertus wensen wij 
eega Annie en de familie heel 
veel sterkte. We zullen zijn 
uitstraling missen. 

Schutterij Sint-Hubertus Kessel 

In memoriam jac Peeters 
Een laatste schuttersgroet 
aan jac Peeters. jac was 33 
jaar lang lid en bestuurslid 
van onze vereniging. Wij hou
den jac in herinnering als een 
trouw lid van onze schutterij. 
Ons medeleven gaat uit naar 
zijn vrouw, kinderen en klein
kinderen. 

Aoj Sjutte St.-Sebastianus Kessel 

Frans Lucas, 
lid van schutterij Sint
Willibrordus Obbicht. 
Overleden maart 2020. 

Frans Lucas, Obbicht. 
Foto: Wil Smeets Photography. 

In memoriam Frans Lucas 
Bedroefd hebben wij kennis 
genomen van het overlijden 
van ons zeer gewaardeerd lid, 
Frans Lucas. Frans was sinds 
1966 lid van onze schutterij, 
waarvan maar liefst 27 jaar als 



vaandrig. Mooie jaren heeft 
Frans ongetwijfeld beleefd 
binnen het A-zestal, waarmee 
we in 1992 zelfs tweede wer
den op het OLS. 
We zijn Frans dankbaar voor 
de vele verdiensten voor onze 
schutterij . 
Zijn vrouw Toos, kinderen en 
kleinkinderen wensen we veel 
sterkte toe in deze moeilijke 
tijd. 

Beschermechtpaar, erevoorzit
ter, bestuur, leden schutterij St.
Willibrordus Obbicht 

Coen Holthuijsen, 
oud-lid St.-Antonius Tegelen, 
vrijwilliger bij het Limburgs 
Schutterij Museum. Koninklijk 
onderscheiden. Opgenomen in 
de Orde van de Rode Leeuw in 
1993, officier en manteldrager 
in 2002. Geboren te Tegelen 
1 februari 1944, overleden na 
een kortstondige ziekte te 
Venlo 26 maart 2020. De cre
matie vond in stilte plaats. 

Coen Holthuijsen, Reuuer. 
Foto: Luc Wolters. 

In memoriam 
Coen Holthuijsen 
C.M.j.W. (Coen) Holthuijsen, 
woonachtig te Reuver, vervul
de van 1966 tot 1998 diverse 
bestuursfuncties bij schutterij 
St.-Anthonius te Tegelen. Hij 
was mede-initiatiefnemer van 
de nieuwe uniformen (in 1978 
en 1985). Daarnaast was hij tien 
jaar bestuurslid van de geza
menlijke Tegelse Schutterijen. 
Sinds 1989 was hij secre
taris van de Beheersgroep 
van het Limburgs Schutterij 
Museum te Steijl , waar hij 
tot het laatst deel uitmaak
te van de groep toezicht
houders. Vanaf 1992 was hij 
jurylid en tevens secretaris 
van de jury van de Midden
Limburgse Schuttersbond. Van 

1994 tot 2001 was hij jury
lid van het Limburgs Dames 
Schuttersfeest. Daarnaast was 
hij 121f2 jaar secretaris en jury
lid van het Dekenaal schut
tersfeest in het Dekenaat 
Roermond. Buiten het schut
terswezen heeft hij ook 
diverse andere verdiensten. 
Vanaf 1988 was hij vele jaren 
koster, lector, collectant en 
acoliet bij begrafenissen van 
de Sint-Martinusparochie te 
Tegelen. Hij was lid van toneel
vereniging Zet door. Coen 
Holthuijsen is 2006 benoemd 
tot lid in de Orde van Oranje 
Nassau en vierde dat jaar ook 
zijn veertigjarig lidmaatschap 
van de OLS-Federatie. 

Piet Moors, 
Overleden op 82-jarige leef
tijd op 26 maart 2020 te 
Grubbenvorst. 

In memoriam Piet Moors 
Met verslagenheid hebben we 
kennisgenomen van het toch 
nog onverwachte overlijden 
van ons zeer gewaardeerde 
erelid Piet Moors. Piet was 63 
jaar lid van onze vereniging. 
Voor zijn verdiensten als com
mandant van 1962 tot 2002, 
bestuurslid en lid van de zes
talcommissie heeft hij in 2002 
de speld van verdienste en de 
EGS-onderscheiding mogen 
ontvangen. 
Wij zijn hem zeer dankbaar 
voor zijn grote inzet en de vele 
werkzaamheden die hij, als 
commandant, bestuurder en 
lid, al die jaren heeft vervuld. 
Daarnaast heeft Piet als 
schutter diverse bekers op zijn 
naam geschreven met in 1984 
de bekroning als koning van 
de Bussen-Schutten. 
Wij wensen de kinderen, klein
kinderen en familie veel sterk
te dit verlies te dragen. 

Ereleden, leden en bestuur van de 
Bussen-Schutten Neer 

Bert Hautvast, 
lid van de Koninklijke schut
terij St.-Lambertus Oirsbeek. 
Koninklijk onderschei
den. Geboren 23 mei 1950. 
Overleden op 4 april 2020 in 
zijn zeventigste levensjaar. 

In memoriam Bert Hautvast 
Bert was vanaf 2012 bestuurs
lid en zou volgend jaar 25 jaar 

Bert Hautvast, Oirsbeek. 

lid van onze schutterij zijn. 
Op 11 april 2020 hebben we in 
beperkte kring met schutter
seer afscheid van hem geno
men. 
In hem hebben we een aimabel 
en zeer gedreven {bestuurs) 
lid verloren. Hij stond steeds 
paraat en geen klus was hem 
te veel. 
We wensen zijn nabestaanden 
en vrienden veel sterkte toe 
om dit verlies te dragen. 

Kon. Schutterij St.-Lambertus 
Oirsbeek 

Jo Kessels, 
lid van schutterij St.-Antonius 
& St.-Petrus Baarlo. Geboren 
22 september 1947, overleden 
4 april 2020. 

jo Kessels, Baarlo. 
Foto: Peter Cuijpers. 

In memoriam jo Kessels 
Op 4 april 2020 is onze schuts
broeder majoor jo Kessels na 
een kort ziekbed overleden 
in de leeftijd van 72 jaar. jo 
is lid geworden in 1966 door 
toedoen van zijn oom Sef(ke) 
Kessels. 
Vele taken heeft hij vervuld 
in zijn schuttersleven. Zo is 
hij van 1971 tot 1991 bestuurs
lid geweest, van 1985 tot 
1994 droeg hij met trots het 

Baarlose vaandel , en bestierde 
hij samen met diverse andere 
schutsbroeders het zestal
commissie van 1988 tot 2013. 
jo was koning in 1970, 1971, 
1976, 1985 en 2002. 
In 2000 op het OLS in Baarlo 
heb je Peggy, je partner, 
als prinsgemaal gesteund 
toen zij de vogel afschoot. 
Schieten kon jo ook wel en 
in 1993 had hij zijn hoogte
punt, met zijn team behaalde 
hij de vierde plaats op het 
OLS te Koningsbosch, maar 
in Koningsbosch liep hij ook 
tegen zijn Waterloo aan en 
dat heeft hem jaren parten 
gespeeld. 
jo hield wel van een feest
je bouwen en als hij begon 
te zingen "En heje um niet 
gezien dat hele kleine kerel
tje", ja, dan wist je hoe laat 
het was. 
Diverse onderscheidingen 
mocht hij ontvangen onder 
andere in 2017 bij je sa-jarig 
jubileum, de gouden OLS 
medaille met gouden kroon
tje. 
Na zijn pensionering had hij 
meer tijd en ging zich met 
werkzaamheden in het schut
tershuis bemoeien, zoals het 
poetsen van het schutters
huis. Ook kwam je in de kogel
gietersploeg. Tevens vond je 
het jouw taak om de schietlat
ten voor de zware buks buiten 
alsmede voor het luchtbuks
schieten vol te zetten, vaak 
geassisteerd door Peggy. 
In het winterseizoen was hij 
samen met Peggy een fer
vent luchtbuksschutter bij 
de schutterij, maar ook bij 
de zomerschutters: er werd 
gestreden op het scherpst van 
de snede. 
je grappen en opmerkingen 
zullen we gaan missen waar
mee je de zaken op scherp 
zetten. 
Wij zullen nu zonder jouw ver
der moeten en dat zal ons 
zeker tegenvallen. jo bedankt 
voor je inzet en mening. 
Rust zacht jo, schutbroeder, 
we zien ons weer. 

Schutterij St.-Antonius &:. St.
Petrus Baarlo 

Erik M.G. Haffmans, 
beschermheer St.-Huber
tusgilde Gulpen. Geboren 
Helden 15 februari 1934, over
leden Gulpen 5 april 2020. 
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Erik Haffmans, Gulpen. 

In memoriam Erik Haffmans 
Op 4 april bereikte ons het 
droevige bericht dat onze 
beschermheer Erik Haftmans 
is overleden. Dankbaar voor 
het leven heeft hij in alle rust 
afscheid kunnen nemen van 
zijn dierbaren. Wij als schut
terij zijn hem uitermate erken
telijk voor hetgeen hij heeft 
mogen betekenen voor ons. 
Wij wensen zijn familie en 
iedereen die hem een warm 
hart t oedraagt, heel veel 
sterkte in deze moeilijke tijd. 

Schutterij Sint-Hubertusgilde 
Gulpen 

jan Franssen, 
lid van schutterij Sint-Willi
brordus Obbicht. Overleden 
op 82-jarige leeftijd op 6 april 
2020. 

jan Franssen, Obbicht. 

In memoriam jan Franssen 
Bedroefd hebben wij kennis
genomen van het overlijden 
van ons zeer gewaardeerd lid, 
jan Franssen. Jan was sinds 
1992 lid van onze schutterij, 
waarna hij in 2011 vanwege 
zijn gezondheid rustend lid 
geworden is. jan bleef echter 
enorm betrokken en we zijn 
hem erg dankbaar voor zijn 
inzet binnen onze schutterij. 
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We wensen onze leden Nellie, 
Roy en hun familieleden veel 
sterkte in deze moeilijke tijd. 

Beschermechtpaar, erevoorzitter, 
bestuur en leden schutterij St. 
Willibrordus Obbicht 

Wiel janssen, 
instructeur van schutte
rij St.-Lambertus Neeritter. 
Overleden op 11 april 2020. 

Wiel]anssen, Neeritter. 

In memoriam Wiel janssen 
Op zaterdag 11 april is op 
83-jarige leeftijd overleden 
onze instructeur Wiel janssen. 
Afgelopen 1 januari 2020 gaf 
hij aan dat hij ging stop
pen met het instrueren van 
ons muziekkorps. Het begon 
qua leeftijd en met name 
de gezondheid wat teveel te 
worden. Wiel heeft behoorlijk 
wat muzikanten zien komen 
en gaan bij onze vereniging, 
maar ook op andere plaatsen 
was Wiel een graag geziene 
persoon. Zeker vanwege zijn 
kennis en kunde van muziek. 
Ook was hij bekend als jurylid 
muziek. 
Vanwege het heersende coro
na-virus kunnen we jammer 
genoeg Wiel en zijn familie 
niet het afscheid geven, wat 
we graag wilden, maar hier 
kunnen we niets aan veran
deren. 
We wensen zijn kinderen, 
kleinkinderen en verdere fami
lie heel veel sterkte toe in deze 
moeilijke tijd. Wiel, dank voor 
alles wat je gedaan hebt voor 
onze vereniging. Rust in vrede. 

Bestuur en leden schutterij Sint
Lambertus Neeritter, 
Secr Thei Coelen 

Pastoor René Graat, 
geestelijk adviseur van schut-

terij St.-Brigida Noorbeek. 
Overleden op 11 april 2020 als 
gevolg van het coronavirus. 

Pastoor René Graat, Noorbeek. 

In memoriam 
pastoor René Graat 
Op zaterdag 18 april 2020 
werd op een heel bijzondere 
wijze afscheid genomen van 
René Graat, pastoor van het 
Cluster Terlinden, bestaande 
uit de parochies Banholt, 
Reijmerstok en Noorbeek. 
In 2008, na jarenlang als mis
sionaris in de Congo werk
zaam te zijn geweest, werd hij 
benoemd. Pastoor Graat was 
een bijzonder en geliefd mens, 
die iedereen bij naam kende 
en in de afgelopen twaalf 
jaar een zeer sterke band met 
alle inwoners van zijn clus
ter heeft opgebouwd. Hij was 

Met de dennewagen van de jonkheid werd de kist met het stoffelijk over
schot van pastoor Graat door de drie dorpen van zijn parochiecluster ver
voerd. Een bijzonder afscheid in coronatijd. / Fotografie: George Deswijzen 



bijna altijd aanwezig bij alle 
activiteiten in zijn werkgebied 
en toonde oprecht interesse. 
Alle jaren was hij in Noorbeek 
aanwezig tijdens het konings
vogelschieten van onze schut
terij op Hemelvaartsdag, voor 
het doen van het openingsge
bed, ondanks dat hij die dag 
in Reijmerstok de Eerste H. 
Communie uitreikte. Zijn ope
ningsgebed was aangepast 
aan het aanwezige publiek, 
voorzien van de nodige 
humor. Hierna was hij dank
baar voor de aangeboden con
sumptie in de kerkelijke kleu
ren geel/wit. Onvergetelijk 
voor onze schutterij was 
de H. Mis in de feesttent te 
Noorbeek tijdens ons 6o-jarig 
Heroprichtingsjubileum in 
2014. 
Pastoor René Graat overleed 
op 11 april 2020. op dezelfde 
dag dat onze generaal Pierre 
Loo stierf; beiden werden op 
dezelfde dag begraven. We 
zullen ze missen. 
De pastoor werd op een den
nenwagen, voortgetrokken 
door drie trekpaarden, door 
zijn parochies gereden, onder 
begeleiding van de jonkhe
den van Noorbeek, Terlinden, 
Reijmerstok en Banholt naar 
zijn afscheidsdienst en begra
fenis te Ban holt. 
De schutterij van Noorbeek 
mocht als eerste op onder
linge afstand in verband met 
het coronavirus een erehaag 
vormen. Daarna volgden de 
overige verenigingen en dor
pelingen van Noorbeek. Dit 
gebeurde ook in Terlinden, 
Reijmerstok en Banholt. iets 
later hebben wij op dezelfde 
wijze afscheid genomen van 
onze generaal Pierre Loo met 
een erehaag en saluutschot. 

Martin Roodink, 
voorzitter St.-Bri9ida 

Pierre Loo, 
lid van schutterij St.-Brigida 
Noorbeek. Geboren op 1 
augustus 1936 en overleden 
op 83-jarige leeftijd op 11 april 
2020. 

In memoriam Pierre Loo 
Op 18 april 2020 hebben wij 
helaas afscheid moeten nemen 
van onze generaal Pierre Loo. 
Door de bijzondere omstan
digheden heeft de schutterij 
op gepaste afstand voor de 

Pierre Loo, Noorbeek. 

St.-Brigida-kerk te Noorbeek 
een erehaag gevormd. 
Tijdens de H. Mis werd Pierre 
door de voorzitter in een toe
spraak herdacht. Na afloop 
is er opnieuw een erehaag 
gevormd vanaf de kerk rich
ting het kerkhof, waar met 
saluutschoten afscheid van 
hem is genomen. 
Pierre was circa 67 jaar lid van 
de schutterij. In 1994 was hij 
koning en van 1975 tot 1996 
bestuurslid. Hij startte in 1953 
bij de heroprichting als vaan
deldrager, werd vervolgens 
tamboer, geweerdrager en in 
1975 officier. Voor zijn trouwe 
dienst is hij in 2015 bevorderd 
tot generaal. 
Pierre ontving de gebruike
lijke OLS-onderscheidingen 
en als hoogtepunt vierde hij 
in 2014 zijn 6o-jarig herop
richtings-jubileum. In 2000 
werd hij schutbroeder bij de 
Edele Eed-Broederschap van 
de Soevereine Orde van de 
Rode Leeuw van Limburg en 
de Heilige Sebastianus. Tevens 
ontving Pierre in 2003 het 
groot zilveren Brigidakruis en 
in 2015 werd hij officier bij de 
Nobele Orde van de Papegay. 
Op 11 april 2020 is Pierre helaas 
overleden aan de gevolgen van 
het Corona-virus. Hij was de 
laatste van de heroprichters 
van de schutterij. 
Indien mogelijk was Pierre 
aanwezig bij elk uittreden van 
de schutterij. Wij gaan hem 
missen. 
Wij wensen familie, vrienden 
en allen die hem dierbaar zijn 
veel sterkte met het verwer
ken van dit verlies. 

Beschermheer, bestuur en (ere)
leden van schutterij St.-Bri9ida 
Noorbeek 

Henk P.J. Cuijpers, 
voorzitter van St.-Antonius 
Nederweert en wethou
der in Nederweert. Geboren 
Nederweert 5 oktober 1962, 
overleden aldaar 12 april 2020. 

Henk Cuijpers, Nederweert. 

In memoriam Henk Cuijpers 
Bedroefd maar zeer dank
baar voor alles wat hij voor 
onze vereniging heeft mogen 
betekenen, heeft schutterij 
St. Antonius Nederweert op 
12 april 2020 kennis moeten 
nemen van het overlijden van 
onze voorzitter Henk Cu ij pers. 
Henk was sinds 1 september 
2009 lid van onze schutterij. In 
2007 werkte hij al als vrijwil
liger mee met de organisatie 
van het OLS in Nederweert. 
Vanaf 2016 was Henk voorzit
ter van onze schutterij. Tróts 
was hij dat we in 2019 het LDS 
gewonnen hadden en hier was 
hij al volop mee bezig om het 
een en ander voor te bereiden 
voor de organisatie van dit 
evenement, wat in september 
dit jaar plaats zou gaan vin
den. Hij was een zeer betrok
ken en gerespecteerd lid voor 
wie nooit iets teveel was. 
Henk was vooral een men
senmens, altijd stond hij 
voor iedereen klaar, hij gunde 
iedereen altijd het beste. De 
rust, de inzet en de beschei
denheid van Henk als voorzit
ter gaan zeer gemist worden 
binnen onze eigen vereniging. 
Bestuur en leden van schut
terij St.-Antonius Nederweert 
zullen Henk Cuijpers blijven 
herinneren als een zeer toege
wijd lid. Wij wensen de familie 
heel veel sterkte in deze moei
lijke tijd. 'Henk waas unne 
schöene, gewoene mins'. 

Bestuur en leden schutterij St. 
Antonius Nederweert 

Wiel Thoma, 
lid van schutterij Sint
Mauritius Strucht. Geboren op 
9 december 1938 in Schin op 
Geul; overleden te Geleen op 
13 april 2020. 

Wiel Thoma, Strucht, in zijn jon9e 
jaren als tamboer-majoor. 

In memoriam Wiel Thoma 
Wiel Thoma was in de jaren 
vijftig van de vorige eeuw 
een gedreven hoornblazer 
bij schutterij St.-Mauritius 
Strucht, die individueel op de 
schuttersfeesten vaak in de 
prijzen viel. Ook bekwaamde 
hij zich tussentijds in de slag
werktechniek. 
In die jaren begeleidden enke
le tamboers en hoornblazers 
de Struchtse schutterij. Wiel 
stond in 1960 aan de wieg 
van een officiële drumband 
bij schutterij St.-Mauritius. 
Hij werd in 1959 bevorderd 
tot tamboer-majoor en onder 
zijn bezielende leiding werd 
besloten over te gaan tot uit
breiding van het aantal tam
boers en hoornblazers. In de 
wintermaanden werd hard 
geoefend, werden financiële 
acties gehouden en diverse 
nieuwe instrumenten aange
schaft. In het voorjaar 1960 
kon St.-Mauritius Strucht zich 
dan ook presenteren met een 
officiële drumband, compleet 
met dieptetrommen en over
slagtrom, een verschijnsel dat 
men in die tijd bij veel schut
terijen, fanfares en harmonie
en zag. De drumbands maak
ten eind jaren vijftig, begin 
jaren zestig hun opmars. 
In 1972 begon Wiel Thoma, 
daarbij gesteund door het 
toenmalige bestuur, met 
de opleiding van een aan
tal jeugdleden. De opleiding 
en repetities vonden plaats 
in de schuur van zijn boer
derij in Schin op Geul waar 
een houtkacheltje in de win-
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termaanden 1972-1973 voor 
wat warmte zorgde. Tijdens 
het koningsvogelschieten op 
Pinkstermaandag 11 juni 1973 
maakten niet minder dan 
zeven geüniformeerde jeugd
leden deel uit van de drum
band van de Struchtse schut
terij. Stond Wiel Thoma in 
1960 aan de wieg van een offi
ciële drumband, in 1972 betrok 
hij de jeugd bij de schutte
rijmuziek waarmee de basis 
werd gelegd voor een succes
vol tamboer- en klaroenkorps. 
Hoewel Wiel Thoma een groot 
aantal jaren niet meer lid was 
van schutterij St.-Mauritius -
hij verhuisde inmiddels met 
zijn gezin naar Schimmert -
ging zijn belangstelling nog 
steeds uit naar de schutterij. 
Op zaterdag 18 april jl. werd in 
het crematorium van Geleen 
in besloten kring afscheid 
genomen van Wiel, bijge
woond door een geünifor
meerde deputatie van schut
terij St.-Mauritius. Wij wensen 
de nabestaanden veel sterkte 
toe. Moge Wiel rusten in vrede. 

Schutterij St.-Mauritius Strucht 

jetje Cremers
van Muiken, 
supporter van schutterij Sint
Willibrordus Obbicht. Geboren 
17 september 1931, overleden 1S 
april2020. 

In memoriam jetje Cerners
van Mulken 
Op 15 april is onze meest trou
we supporter van ons heen
gegaan. jetje Cremers-van 
Muiken, rust zacht. We wen
sen ons lid Léon en zijn familie 
ve-el sterkte bij het verlies van 
hun moeder en oma. 

Beschermechtpaar, erevoorzitter, 
bestuur en leden schutterij St.
Willibrordus Obbicht 

Herm Gommans, 
oud-bestuurslid en initiatief
nemer Limburgs Schutterij 
Museum. Geboren 6 januari 
1936, overleden Tegelen 16 april 
2020. 

In memoriam: 
Herm Gommans 
Op 84-jarige leeftijd is 
Tegelenaar Herm Gommans 
overleden. Immer actief, altijd 
bescheiden: "Herm bleef 
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Herm Gommans, Tegelen. 
Zelfportret. 

het liefst anoniem". Herm 
Gommans gaf jarenlang lei
ding aan de modelmakerij, die 
zijn vader in 1927 startte. Hij 
gold als een meester in zijn 
vak, die zijn artistieke talent 
veelvuldig in dienst van de 
gemeenschap stelde. Eén van 
zijn laatste creaties was een 
nieuwe sjtek voor de ceremo
niemeester van carnavalsver
eniging D'n Oeles. 
Hij was bijzonder actief in 
het Tegelse verenigingsle
ven. Gommans had een groot 
aandeel in de komst van het 
Limburgs Schutterij Museum 
naar Steyl. Bij de vestiging 
in kloosteronderdeel oud
Sankt-Gregor en na de brand 
in de voormalige Rochuskerk 
spendeerde hij vele weken 
aan planning, inrichting en 
huisvesting. Herm was actief 
als bestuurslid van de muse
umstichting. Hij werd daar
voor door het schutterswezen 
geëerd met de Orde van de 
Rode Leeuw (2006}. Als voor
zitter van de stichting Kruisen 
en Kapellen was hij betrok
ken bij de verplaatsing van 
de Theresiakapel bij speeltuin 
Klein Zwitserland. 
Ook zette hij zich in voor 
de Tegelse vastelaovend, 
onder meer als voorzitter 
van de organisatie van 'jao 
det is Tegels' en de Tegelse 
Revue, die in 2007 voor het 
laatst werd opgevoerd bij 
het ss-jarig bestaan van D'n 
Oeles. Herm Gommans was 
verder onder meer kerkmees
ter van de Martinusparochie, 
vicevoorzitter van de Tegelse 
Passiespelen, bestuurslid van 
stichting Tegelse Cultuur en 
medeoprichter van de Garde 
Tegeliers. Bij alles wat hij deed, 
wilde hij het liefst op de ach
tergrond blijven. "Dan zei hij 
altijd: dink t'r aan, ich wil nör-

ges geneump waere. Dao haet 
nemus get mei te make", weet 
Dré Schouwen berg, die op cul
tuurvlak veel met Gommans 
optrok. "Maar omdat Herm 
een echte verbinder was, werd 
hij toch vaak gevraagd om als 
voortrekker op te treden. Hij 
kwam graag onder de mensen, 
barstte altijd van de ideeën en 
hield op z'n tijd van een kwa
jongensstreek." 
Zijn inzet voor de gemeen
schap werd beloond met de 
benoeming tot Ridder in de 
Orde van Oranje Nassau. 
Daarnaast ontving hij plaatse
lijke onderscheidingen als de 
Trias Tegula, de Vat met Oëre 
van loterijclub De Toekomst 
en de Pannekletser van car
navalsvereniging De Beerpiëp. 

Marcel van Lier 
(de auteur schreef 16.04.2020 een 
In Memoriam voor De Limburger) 

Wiel Vanhommerig, 
lid van verdienste van schut
terij St.-Hubertus Ubachsberg. 
Overleden op 16 april 2020. 

Wiel Vanhommerig, Ubachsberg. 
Foto: Leike. 

In memoriam 
Wiel Vanhommerig 
Het is onze droeve plicht u 
mede te delen dat op 16 april, 
op 76-jarige leeftijd, is overle
den ons Lid van Verdienste en 
2e luitenant b.d., de heer Wiel 
Vanhommerig. 
Op 11 augustus 1968 werd Wiel 
lid van St.-Hubertus. Hij begon 
zijn loopbaan bij de schutterij 
als grenadier. Toen de leden
vergadering in 1984 besloot 
dat de schutterij werd uitge
breid met een bielemannen
groep, was Wiel een van de 
eersten die zich hiervoor aan
meldde. Met heel veel passie 
heeft hij deze functie gedu
rende 21 jaar uitgevoerd. In 

2007 werd Wiel benoemd tot 
officier in de functie van 2e 
luitenant. Daarnaast was hij 
jarenlang lid van het exercitie
peloton. 
Wiel was geen man van woor
den maar van daden. Achter 
de schermen werkte hij mee 
aan allerlei praktische zaken. 
Zo vervaardigde hij de kist 
voor het koningszilver waarin 
dit zonder te beschadigen kan 
worden vervoerd. Koning was 
Wiel in 1974, 199S en 1996. In 
1997 lukte het hem helaas niet 
om zich tot de tweede keizer 
in de historie van St.-Hubertus 
te schieten. Vanwege zijn 
aflatende gezondheid heeft 
Wiel in 201S zijn actieve 
schuttersloopbaan moeten 
beëindigen. Voor zijn inzet 
voor St.-Hubertus werd Wiel 
in 201S benoemd tot Lid van 
Verdienste. Daarnaast was 
hij drager van de gouden OLS 
medaille. Een zeer gewaar
deerd lid van St. Hubertus is 
ons ontvallen. Onze dank is 
groot voor al hetgeen Wiel 
gedurende zijn bijna 52 jaar 
lidmaatschap voor onze 
schutterij heeft betekend. 
Wij wensen jeanne, kinderen 
en kleinkinderen heel veel 
sterkte in deze moeilijke tijd. 
De uitvaart heeft in beslo
ten kring plaatsgevonden. 
Vanwege de geldende beper
kingen door het COVID-19 
virus nam een afvaardiging 
van St.-Hubertus op gepaste 
wijze afscheid van Wiel. Moge 
hij rusten in vrede. 

Schutterij St.-Hubertus Ubachsberg 

Har Peeters, 
lid van schutterij St.-Sebastia
nusgilde Beegden. Geboren 
Kelpen-Oier 28 september 
19S6, overleden Beegden 23 
april 2020. 

Har Peeters, Beegden. 



In memoriam: Har Peeters 
Sinds 2010 was Har lid en daar
voorwas hij al heellang betrok
ken door zijn zoon Harold, die 
tamboer was bij ons gilde. Har 
werd uiteindelijk ook lid zodat 
ze samen gingen trommelen 
in de drumband. Har werd 
hierdoor de stuwende kracht 
achter de drumband. Hij stond 
liever niet op de voorgrond, 
maar was een werker die zel 
den nee zei. Hij is slechts 63 
jaar mogen worden. Als gilde 
zullen wij Har heel erg mis
sen. Op 29 april hebben wij in 
besloten kring afscheid van 
Har genomen. 

Schutterij Sint-Sebastianusgilde 
Beegden 

Michael Rademacher, 
erevoorzitter schutterij 
St.-Sebastianus Mechelen. 
Overleden op 27 april 2020. 

Michael Rademacher, Mechelen. 

In memoriam 
Michael Rademacher 
Op maandagochtend 27 
april bereikte ons het droe
ve bericht dat ons erelid en 
erevcrorzitter, maar vooral 
schuttersvriend, Michael 
Rademacher op 86-jarige leef
tijd was overleden. Het jaar 
2020 betekende voor Michael 
persoonlijk een bijzonder 
jaar wegens zijn 6o-jarig lid
maatschap bij schutterij St.
Sebastianus Mechelen. 
Vanaf 1960 was Michael vele 
jaren trouw als grenadier. Ruim 
31 jaren reservecommandant 
en in latere jaren buksmeester. 
In 1962 en 1963 koning. Met een 
ruime staat van dienst vanaf 
1964 tot en met 1987 in het 
bestuur als secretaris en pen
ningmeester. Maar ook de vele 
jaren verbonden als officier 
o.a. in de rang van kapitein. 
Vanwege zijn vele verdien-

sten werden gedurende zijn 
schuttersloopbaan o.a. toege
kend: een Koninklijke onder
scheiding, de OLS-medaille 
in zilver en goud, de RKZLSB
waarderingsmedaille in zilver 
en opname als schutbroeder 
in de Orde van de Rode Leeuw 
van Limburg en Sebastianus. 
Michael behoorde tot de wor
tels van de schutterij. Nadat 
het geüniformeerd lidmaat
schap er niet meer inzat werd 
Michael benoemd tot erelid 
en erevoorzitter van de schut
terij. Er werd nooit tevergeefs 
een beroep op hem gedaan. 
De sier van zijn persoonlijke 
bescheidenheid, maar bovenal 
een blijvende betrokkenheid 
en zorg voor de schutterij zijn 
voor ons als gehele schut
terij van blijvende waarde. 
Ons medeleven gaat uit naar 
Agnes en directe familie. 
Ondanks de geldende beper
kingen heeft de schutterij op 
zaterdag 2 mei, aansluitend 
aan de uitvaart (aangepast), 
met een laatste eregroet 
afscheid genomen. 
Michael Rademacher, in blij
vende herinnering bij onze 
schutterij. 

Bestuur, leden, ereleden en konings
paar schutterij St.-Sebastianus 
Mechelen 

Sjra van Roij, 
lid van schutterij Sint
Leenardus Panningen-Egchel. 
Overleden op 2 mei 2020. 

Sjra van Roij, Panningen-Egchel. 

In memoriam Sjra van Roij 
Op zaterdag 2 mei bereikte ons 
het bericht dat ons lid Sjra van 
Roij, in de leeftijd van bijna 69 
jaar, rustig is ingeslapen in het 
bijzijn van zijn gezin. Sjra was 
vanaf 2001 bij onze vereniging. 
In 2002 schoot hij voor de 
eerste keer mee en werd hij 

in dat jaar koning. Hij stond 
altijd klaar bij schietwedstrij
den om de punten te noteren. 
Ook het gieten van kogels was 
een vaste taak. Het bijhouden 
van het terrein, schoffelen en 
vooral mollen vangen, was iets 
waar hij graag mee bezig was. 
Hoewel hij de laatste jaren 
niet meer zo veel aanwezig 
was, wegens ziekte, danken 
wij hem voor zijn bijdrage aan 
de schutterij. 
Dat hij moge rusten in vrede. 

Schutterij Sint-Leonardus 
Panningen-Egchel. 

Hans van Zon, 
lid van schutterij Sint
Hubertus Beringe. Overleden 
op 8 mei 2020 

Hans van Zon, Beringe. -

In memoriam Hans van Zon 
Zaterdagmorgen 9 mei bereik
te ons het droevige bericht dat 
Hans van Zon, vrijdagavond 
8 mei, op 61-jarige leeftijd is 
overleden. Een zeer gewaar
deerd schuttersvriend is van 
ons heengegaan. Hans was 
een trouw en fier lid van de 
Beringse schutterij vanaf 17 
oktober 1990. In 2016 ontving 
hij de zilveren onderscheiding 
van OLS federatie voor zijn 
25-jarig lidmaatschap. Hans 
heeft veel voor de Beringse 
schutterij betekend en 
gedaan. In 2008 werd Hans 
koning en samen met zijn 
koningin Helen heeft hij hier
bij veel successen behaald en 
een mooie tijd beleefd. Beste 
schutter van de schutterij was 
Hans in 2007, 2009 en 2012. 
Vele jaren was Hans de voor
opschut in het A-zestal, een 
plek waar hij trots op was, en 
waar zelfs zijn 'pilske' even 
moest wachten. Diverse malen 
mocht hij. met 'zijn zesta l', 
zoals hij het noemde, op het 

podium van het OLS bij de 
beste tien schutterijen staan. 
Met als beste prestatie een 
deräe plaats tijdens het OLS in 
2017 te Merkelbeek. "Dit duis 
se same", zei Hans dan: "de 
schutters, de buksmeisters, de 
reserve, alle leden, eederein 
same" om te vervolgen met: 
"en now ein pilske det heb ich 
wel verdind". 
Hans is twintig jaar bestuurs
lid geweest van 1994 tot 2014, 
waarbij van 2011 tot 2014 als 
vicevoorzitter. Vanaf 1996 was 
hij de man van het gras maai
en rondom ons Sjuttershoehs. 
Hier heeft hij tot eind vorig 
jaar menig rondje gedraaid, 
want ook hier gold: "det mot 
good gebeure en angers doot 
ich ut neet". Vol trots heeft 
hij alles wat met de schut
terij te maken heeft, uitge
dragen. Zo kon hij ook jonge 
mensen stimuleren om deel te 
nemen aan het zestalschieten. 
Als Hans iets deed dan moest 
het ook perfect zijn! Als hij 
mensen thuis uitnodigde, in 
zijn trotse tuin, dan was alles 
tiptop in orde. Hans was een 
echte levensgenieter en kon 
het met iedereen goed vinden. 
Als Hans ergens iets van vond, 
dan kon hij dat ook duidelijk 
overbrengen. Hans genoot op 
tijd van zijn heerlijk pilsje en 
een lekker hapje. 
Dankbaar zijn we voor zijn 
gedrevenheid en zijn inzet bij 
de schutterij. 
Hans, we zullen je missen, 
Rust Zacht. 

Sjef Looijen, 
lid van St.-Antonius Neder
weert. t 17 mei 2020. 

SjefLooijen, Nederweert 

In memoriam Sjef Looijen 
Bedroefd maar zeer dank
baar voor alles wat hij voor 
onze vereniging heeft mogen 
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betekenen, heeft schutterij 
St.-Antonius Nederweert ken
nis moeten nemen van het 
overlijden van ons erelid Sjef 
Looijen (geboren 4-7-1934). 
Hij was een zeer betrokken en 
gerespecteerd lid en was altijd 
bij iedere activiteit aanwezig. 
Sjef was een van de oprich
ters van onze schutterij en 
lid vanaf 1-9-1952. Sjef Looijen 
was de initiatiefnemer van 
onze jaarlijkse oudijzer-actie. 
Ook de vlooienmarkten die wij 
in het verleden gehouden heb
ben, werden door Sjef georga
niseerd. Sjef is 50 jaar actief 
schutter geweest. Ook liep hij 
mee t ijdens de optocht als 
adjudant en heeft hij klaroen 
geblazen. 
Tróts was hij als 'zijn' schut
terij oet Bookentj weer een 
prijs had gewonnen. Dan liep 
Sjef alt ijd voorop mee in de 
polonaise met de beker in zijn 
hand. Het hoogtepunt voor 
hem was dat 'zijn ' schutterij 
zowel het OLS én tweemaal 
het LDS heeft gewonnen, dan 
glunderde Sjef en zei hij: "det 
is tog zóe schöen". 
Bestuur en leden van schut
terij St. Anton ius Nederweert 
zullen Sjef Looijen blijven her
inneren als een zeer betrokken 
lid. "Sjef waas unne op en top 
schutters mins". De uitvaart 
vond plaats op vrijdag 22 mei. 
Moge hij rusten in vrede. 

Oscar Heijse, 
lid van St.-George Simpelveld. 
t 19 mei 2020. 

In memoriam Oscar Heijse 
Met grote verslagenheid heb
ben wij kennisgenomen van 
het overlijden van ons zeer 

Redactie: 

Oscar Heijse, Simpelveld 
Foto: El even Media IJasper Kroese. 

gewaardeerd lid en schutters
vriend Oscar Heijse. In 2005 
werd Oscar lid van onze schut
terij. Hij begon zijn carrière 
als geweerdrager. Hij heeft een 
grote rol gespeeld in de orga
nisatie van onze vereniging. 
In 2012 werd hij benoemd tot 
2e luitenant en in 2019 tot 
1e luitenant. Het hoogtepunt 
van zijn schutterscarrière was 
voor Oscar zonder twijfel zijn 
koningschap in 2018. Vanaf 
2016 was hij de vertrouwens
persoon binnen onze vereni
ging. Verder was Oscar een 
man van de praktijk en een 
doener. Zijn bijdrage aan het 
onderhoud en verbetering van 
onze accommodatie zijn een 
voorbeeld. 
Wij danken Oscar voor al het
geen hij voor de schutterij 
heeft betekend en zullen hem 
met groot respect en dank
baarheid blijven herinneren. 
De afscheidsdienst vond door 
de Covid-19 beperkingen in 
besloten kring plaats. Moge 
hij rusten in vrede. 

Schutterij St.-Geor9e Simpelveld 
André Ploem, secretaris 
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