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UIT VOORRAAD LEVERBAAR:   DE NIEUWSTE ONTWIKKELDE SCHUTTERIJBUKS DIE VOORZIEN 
KAN WORDEN VAN EEN MODIFICATOR, VERVAARDIGD DOOR 
MICHEL HENDRIX.

Tevens verkrijgbaar: Kruit : TP 103, VECTAN BA10
Slaghoedjes : Fiocchi, Hirtenberg, Rio en Cheddite
Hulzen     : Caliber 12 met een hoge kwaliteit

Voor alle onderhoudsbeurten en reparaties aan de buksen bent u bij ons aan het juiste adres.

Het nieuwe schietseizoen kan beginnen, bij Hendrix is de nieuwe voorraad binnen! 

Voor meer advies kunt u altijd contact met ons opnemen.

Openingstijden vanaf 01-03-2006: ma. + di. GESLOTEN, wo. + do. van 12.30/19.00 
     vr. van 12.30/20.00 en za. van 9.00/16.00

Wij zijn gesloten van woensdag 9 mei tot en met dinsdag 22 mei 2007.
Woensdag 23 mei staan wij weer voor u klaar!

Zandterweg 6, 5973 RC LOTTUM - Tel. 077 – 366 24 29 - Fax. 077 – 366 34 00 - Website: www.wapenmakerij.nl

wapenmakerij

HENDRIX
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Bij de voorpagina: 
De jonge fotograaf Etienne Zegers biedt ons een uitzicht over 
het glooiende feestterrein van het ZLF in Mheer. De mensen 
uit deze kleine gemeenschap zijn terecht trots op hun grootse 
organisatie.                                              Foto: Etienne Zegers, Sittard

Jong geleerd is oud gedaan, luidt het spreekwoord. Maar, kan 
er ook voor keizer geleerd worden?, vraag je je af bij het zien 
van mr. Pieter Scholtes, keizer van Sint-Sebastianus Mheer, in 
’t groot en in ’t klein.                                          Foto: Fred Vliegen

Geflankeerd door een (gedeeld) koninginneboeketje.
Foto: Etienne Zegers, Sittard

De gouverneurs hebben ons al laten weten meer samen te willen werken in de beide Limburgen, 
iets wat de schutters al �50 jaar doen. De schutterswereld aan beide zijden van de Maas staat er 
open voor.

Het rustige seizoen is aangebroken. Tijd om alle materieel weer in orde te brengen. Tijd ook om 
nog eens terug te blikken op het afgelopen seizoen. We doen dat allereerst het het eerder toege-
zegde verslag en de fotocollage van het ZLF te Mheer. Voorts met een terugblik op het Belgisch 
nationaal Koningsvogelschieten en het Limburgs Dames Schuttersfeest, met de kampioenen ter 
afsluiting van het seizoen en de najaarskoningen ter voorbereiding op het nieuwe jaar. Tevens blik-
ken enkele schutterijen terug op het door hen gevierde jubileumjaar. Enkele memorabele zaken 
verdienen eveneens onze aandacht, zoals de kogelraapmachine – een primeur voor de Kelpense 
schutters – of de lespakketten van het scholenproject, die uitgedeeld zijn. Vervolgens heeft de fede-
ratie met de provincie Limburg nadere afspraken over het schieten gemaakt.

Rest mij uw aandacht te vragen voor de Limburgse Schuttersdag op �2 januari aanstaande. 
Enerzijds willen we met een verzekeringsdeskundige wat meer licht werpen op de verzekerings-
technische kwesties die de schutterijen en de organisaties van schuttersfeesten raken. Het is beslist 
een nuttige voorlichting. Een ander thema is het schutterszilver, waar recent mee geknoeid is. 
Tijdens de schuttersdag verhaalt een zilversmid hoe de keuring van zilver in zijn werk gaat. De 
eindredacteur gaat in op �50 jaar schuttersfeesten en een communicatiedeskundige bespreekt het 
onderdeel public relations en communicatie.

Ter afsluiting voor u allen een gelukkig Kerstfeest en een voorspoedige start van het nieuwe schut-
tersjaar 2008!

   Luc Wolters 
Eindredacteur

Voor alle administratieve zaken, 
zoals aan- en afmelden van 
abonnees, adreswijzigingen 
etc. en voor advertenties en 
betalingen kunt u contact 
opnemen met de secretaris-
penningmeester van de 
Stichting Limburgs Schutters-
tijdschrift, Henk Smeets, 
Zwarte Graaf �0, 6439 BB 
Doenrade, tel.: 06-5530�97� of 
046-4422790. E-mail:  
henksmeets_85@msn.com
Het abonnement op het 
Limburgs Schutterstijdschrift 
loopt gedurende het kalender-
 jaar. Opzeggingen a.u.b. één 
maand voor het einde van het 
jaar aan bovenstaand adres.



Automatische kogelraper bij St.-Petrus Kelpen-Oler
KELPEN-OLER – Onder grote belangstelling is zaterdag 
13 oktober bij schutterij St.-Petrus uit Kelpen-Oler 
gestart met het rapen van kogels. Dit rapen gebeurde 
niet volgens de bekende methode met detectors, maar 
machinaal. 

Door schutterij St.-Petrus is 
een machine ontwikkeld, die 
een laag zandgrond van circa 
�5 cm. diep en ruim � meter 
breed over enkele banden laat 
schuiven en waarbij uiteinde-
lijk de loden kogels in een bak 
terechtkomen. Andere delen, 
zoals maisstronken, worden 
hierbij volledig gescheiden en 
afgevoerd. Met deze methode 
zijn slechts twee personen 
nodig voor het bedienen van 
de tractor en de machine en 
daarnaast een tweetal perso-
nen voor het uitrapen van de 
kogels; er kunnen namelijk 

kleine steentjes of andere 
deeltjes, afhankelijk van de 
samenstelling van de grond, 
tussen de gevonden kogels zit-
ten. Natuurlijk is het aantal 
gevonden kogels afhankelijk 
van de hoeveelheid, die zich 
in het veld bevindt. Met deze 
methode kan gesteld worden 
dat het terrein volledig gezui-
verd wordt. De aanwezige 
personen van diverse vereni-
gingen uit de Bond EMM 
en de Midden Limburgse 
Bond waren vol lof over deze 
methode. De kogelraper func-
tioneert op zandgrond, niet 

op löss of klei. Schutterij St.-
Petrus Kelpen-Oler biedt de 
kogelrooier te huur aan, samen 
met een tractor en twee man 
personeel (bestuurder en bege-
leider). Voor meer info kunt 
u contact opnemen met Hans 
Baetsen, tel.: 0495-652070 (of 
06-22789608).

Bron: websites schuttersbond 
Eendracht Maakt Macht en 
schutterij St.-Petrus Kelpen-Oler

h  De kogelrooier uit Kelpen-Oler 
in actie. 

Foto’s: website schutterij Kelpen-Oler

‘Schuttersbivak’ en opening in het Rheinisches Schützenmuseum in Neuss

NEUSS (Dld.) - Op 6 april 
2008 wordt in het Rheinisches 
Schützenmuseum in Neuss 
de vernieuwde inrichting 
van het schuttersmuseum 
feestelijk geopend. Het 
Schützenmuseum wil op 
levendige wijze de geschiedenis 
van het Rijnlandse schutters-
wezen tonen, maar kijkt ook 
over de grens. Als partner van 
het interregproject ‘Flashback 
– Tijdreizen tussen Maas en 

Rijn’, werd het mogelijk het 
museum een euregionaal 
tintje te geven. De te openen 
presentatie is tweetalig, in het 
Duits en in het Nederlands. 
Ook wordt Tipp-i, de digitale 
euregionale tijdreisleidster, 
onthuld. 

Om dit heuglijk feit te vieren 
zullen er op de binnenplaats 
van het museum allerlei schut-
tersactiviteiten plaatsvinden. 

Het wordt dé gelegenheid voor 
Duitse en Limburgse schutters 
elkaar te ontmoeten en de ver-
schillen en overeenkomsten op 
historisch maar ook op heden-
daags vlak te ontdekken. In 
Duitsland worden er bijvoor-
beeld geen kogels gemaakt en 
worden bepaalde wapens niet 
gebruikt. Het museum en de 
medewerkers van het project 
Flashback zijn daarom op zoek 
naar twee marketentsters en 

een aantal Limburgse schutters 
die tijdens het ‘schuttersbi-
vak’ de werking van de zware 
buks willen uitleggen en een 
demonstratie kogelgieten of 
vendelzwaaien zouden willen 
geven. Wilt u meer informatie 
of heeft u interesse, neem dan 
contact op met Jos Peeters of 
Jette Janssen-Beij, telefoon 
077-3522��2, of kijk op www.
flashback-tijdreizen.nl

Limburgs Schutterstijdschrift 77 2 December 2007
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Mappen Scholenproject uitgedeeld aan 
schutterijen en scholen
BAEXEM – Tijdens de najaarsvergadering van de 
OLS-federatie werd aandacht geschonken aan de 
Sjöttesjoël. Het is nu aan de schutterijen zelf om 
dit project tot een succes te gaan maken in de eigen 
gemeenschap. Aansluitend aan de vergadering werden 
de(les)mappen van de ‘Sjöttesjoël’ uitgereikt aan de 
aanwezige schutterijen. Hier zitten beschrijvingen in 
van de klaslokalen van de site en een korte handreiking 
hoe te handelen. Ook zit er een DVD bij waar de meeste 
filmpjes van de website opstaan. De schutterijen kregen 
ook de mappen mee voor de scholen in het eigen dorp of 
stad met het verzoek deze daar te gaan overhandigen.

Het hele project, van voorbe-
reiding, try-outs, uitvoering, 
aftrap en invoering, is in dit 
tijdschrift reeds meerdere 
malen aan de orde geweest. 
Tevens heeft op de schut-
tersdag in januari 2007 een 
uitvoerige presentatie plaats-
gevonden van de bijbehorende 
website. Een schutterij heeft 
echter niet genoeg aan alleen 
maar de site. Namens de werk-
groep gaf Twan Stemkens de 
schutters uitleg over de te zet-
ten stappen. Het doel van het 
project is het interesseren en 
motiveren van kinderen voor 
onze schutterijen.

Hoe kun je als vereniging nu 
dicht bij de kinderen komen? 
Door contact te leggen met 
een basisschool. Het gaan 
overhandigen van de prach-
tige map van het Sjöttesjoël is 
natuurlijk een eerste manier 
om bij een basisschool naar 
binnen te stappen. Tijdens een 

dergelijke uitrei-
king kunnen dan 
vervolgafspraken 
gemaakt worden. 
Een krachtig 
advies wat de 
aanwezigen in 
Baexem kregen 
en wat voor alle 
schutterijen geldt: 

de ervaring leert dat het niet 
verstandig is om op de school 
over een ledenwerfactie te pra-
ten. Scholen heb-
ben het al druk 
genoeg en willen 
zich niet laten 
gebruiken om het 
ledenaantal van 
de plaatselijke 
verenigingen op 
peil te houden. 
Uiteindelijk is dit 
ook niet de opzet. 

Het gaat juist om het feit 
dat we de kinderen iets wil-
len komen vertellen/leren 

(=school) over 
een uniek stukje 
Limburgs cul-
tuurgoed dat 
in veel plaatsen nog steeds 
aanwezig is. Het is belangrijk 
dat kinderen dit ook weten, 
maar het komt in geen enkele 
schoolmethode aan de orde. 
Terwijl bewezen is in andere 
plaatsen dat kinderen een 
dergelijke les over het schut-
terswezen in het algemeen, 
en over de schutterij van de 
eigen plaats in het bijzonder, 
juist uitermate boeiend vin-
den! Kennis leidt vanzelf tot 
interesse en motivatie. Soms 
leidt dit er dan toe om zelf 
actief lid te worden als tam-
boer of klaroenblazer. En als 
de kinderen eenmaal de weg 
hebben gevonden, volgen soms 
ook nog eens de ouders als 
geweerdrager of marketent-

ster. Echter, de schutterij zal 
het in eerste instantie zelf 
moeten doen/presenteren tij-
dens bijvoorbeeld een gastles. 
De website van de Sjöttesjoël 

(www.sjottesjoel.
nl) is een prima 
aanvulling. Na 
een gastles kun-
nen de kinderen 
(en ouders) en 
leerkrachten dan 
bijvoorbeeld uit-
genodigd worden 
om eens bij de 

drumband te komen kijken. 

Op vrijdag 5 oktober is de 
eerste map van de Sjöttesjoël 
officieel overhandigd aan de 
kinderen van groep 5/6 en de 
leerkrachten van basisschool 
de Kwir in Neer. Dit was een 
van de basisscholen van de 
try-outs een aantal jaren gele-
den. Door de leerkrachten op 
school werd zelfs gevraagd 
‘wanneer we die leuke les over 
de schutterijen weer eens wil-
den komen geven’.

Helaas is de website nog niet 
in zijn geheel operationeel 
want het vermelde e-mail 
adres in de website werkt op 
dit moment nog niet. Indien 
u hulp nodig heeft bij het 
opstellen van een gastles of 
andere vragen heeft, dan kunt 
u contact opnemen met Twan 
Stemkens en/of Audrey van 
Gaans-Stemkens, Maasweg 
7, 6086 CA te Neer (NL). 
Tel. (003�)-(0)475-59�032. 
Per email: twan.stemkens@
home.nl  Zij kunnen u tevens 
voorzien van extra aanvullend 
materiaal dat in de voorberei-
ding en uitvoering gebruikt 
kan worden. 

 Audrey van Gaans-Stemkens
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Het Limburgs Schutterstijdschrift  
verdient in 2008 nog meer lezers!
BAEXEM - Tijdens de onlangs gehouden 
najaarsvergadering van de OLS-federatie hield Huub 
Parren namens ons bestuur een korte presentatie. 
Hierin gaf hij de actuele stand van zaken met betrekking 
tot óns Limburgs Schutterstijdschrift (LS): hét blad 
van het Limburgse schutterswezen. Een tweetal doelen 
stond centraal in zijn presentatie: het werven van 
meer abonnees voor ons blad én een intensivering 
van het contact met de individuele verenigingen, de 
bonden en de federatie. Dat alles in het kader van het 
versterken van de betrokkenheid bij de toekomst van 
het Limburgse schutterswezen aan beide kanten van de 
Maas!

Een abonnement op 
een vakblad
Het bestuur van de 
Stichting Limburgs 
Schutterstijdschrift 
is van mening 
dat er binnen elke 
Limburgse schutterij 
eigenlijk niet één, 
maar zeker een aantal 
exemplaren van het 
LS zou moeten circu-
leren. Daar zijn tal van 
argumenten voor aan 
te dragen, zo bleek tijdens de 
presentatie. Voor de kosten 
van ‘zijn vakblad’ hoeft de 
geïnteresseerde schutter het 
in elk geval niet te laten. Een 
collectief abonnement kost 
€ �0,- per abonnee per jaar. 
Dit aanbod geldt, wanneer wij 
minimaal 5 exemplaren naar 
één verenigingsadres kun-
nen sturen. Een individueel 
abonnement kost daarente-
gen € �2,50 per jaar. Dat is 
nauwelijks duur te noemen. 
Want hiervoor ontvangen de 
abonnees 4 maal per jaar hun 
lijfblad waarin zij alle relevante 
informatie over hun grote 
hobby en sport aantreffen. 

Vakblad eigentijds en 
actueel
Ons LS kan zijn lezers (m/v) 

echter slechts dan alle rele-
vante informatie over het 
Limburgse schutterswezen 
aanbieden, wanneer alle 
communicatiekanalen bin-
nen de schutterswereld goed 
functioneren. Dus wanneer 
verenigingen, bonden en de 
federatie onze redactie tijdig 
informeren. Over activiteiten, 
evenementen, ontwikkelin-
gen en over het overige wel 
en wee van verenigingen en 
personen. We doen hiermee 
dus een oproep aan de diverse 
secretarissen om hierin vooral 
actief te blijven. Bestuur en 
redactie van het tijdschrift 

blijven daarnaast ijverig op 
zoek naar lokale en regionale 
correspondenten en overige 
nieuwsaanbieders. Met dit 
artikel doen we daarom verder 
een dringende oproep aan 
allen om ons te willen helpen. 
Dat kan door in uw vereniging 
of directe omgeving uit te kij-
ken naar geschikte kandidaten 

voor het correspon-
dentschap. 

U en uw vereniging 
zijn er zelf ook mee gediend!

Actie: hoort zegt het 
voort!
Meer dan �0.000 schutters 
en/of verenigingsleden in 
Oost- en West-Limburg zijn 
potentiële abonnees van het 
LS. Onze abonneegegevens 
vertellen ons dat er ca. �.500 
van hen een abonnement op 
ons blad hebben. De oplage-
cijfers vertellen verder dat 7� 
schutterijen een abonnement 
op naam van de vereniging 
hebben. Van die 7� hebben er 
28 een collectief abonnement. 

We willen u vragen om samen 
met ons ervoor te zorgen dat 
minimaal alle schutterijen één 
abonnement op naam krijgen. 
Natuurlijk het liefst in de vorm 
van een collectief abonnement, 
zodat nog veel meer schutters 
worden geïnformeerd over 
interessante en relevante zaken 
en ontwikkelingen. Voel u mee 
verantwoordelijk en enthou-
siasmeer uw collega schutters 
voor een abonnement op 
ons blad! Laat hem of haar 
de adresgegevens doorgeven 

aan de secretaris van 
ons bestuur: Henk 

Smeets, Zwarte 
Graaf �0, 6439 

BB Doenrade. 
E-mail: henksmeets_

85@msn.com. 

Ook het grote 
belang van de 

constructieve mede-
werking van actieve 

correspondenten moge 
duidelijk zijn. Geef ons 

alvast namen van poten-
tiële kandidaten door. 

Neem ook hiervoor con-
tact op met de secretaris 

van ons bestuur, Henk Smeets. 

Wij rekenen op de mede-
werking van de federatie, de 
bonden, de verenigingen maar 
ook van de individuele lezer. 
Zonder deze medewerking 
wordt het steeds moeilijker 
om een goed blad te kunnen 
maken en daarmee bij te dra-
gen aan een gezonde toekomst 
van het Limburgse schutters-
wezen! Het woord, nee liever 
de actie, is nu echt aan u.

 Het bestuur van het Limburgs 
Schutterstijdschrift
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15e Limburgse Schuttersdag
zaterdag 12 januari 2008

Baexheimerhof te Baexem, start: 14.00 uur

Programma

14.00 uur  Opening door de dagvoorzitter
14.05 uur Openingsgebed door pastoor E. Mutsaerts, moderator OLS-Federatie
14.10 uur Toespraak door Jeu Smeets, voorzitter Stichting Limburgs Schutterstijdschrift

14.15 uur Verzekeringen
    Ferd Geerlings en Paul Corten van Zuidstaete, een assurantiekantoor dat zich o.a. op verzeke-

ringen voor verenigingen heeft toegelegd.
    Zuidstaete zal uitleg geven over mogelijke risico’s die schutterijen lopen en voorbeelden geven 

hoe deze risico’s afgedekt kunnen worden.
    Daarnaast zal een zeer interessant collectief verzekeringsaanbod voor zowel schutterijen als voor 

besturen daarvan gedaan worden. 
   Gelegenheid tot het stellen van vragen

14.50 uur 150 jaar Schuttersfeesten
    Eindredacteur Luc Wolters heeft zicht verdiept in de oudste Limburgse schuttersfeesten. Deze 

vonden in �856 en �857 in Sittard plaats en zijn nooit eerder onderzocht. Hij zal een korte his-
torische toelichting verzorgen over deze schuttersfeesten, die de basis vormen van de huidige 
evenementen: OLS, ZLF, bondsfeesten etc.

15.15 uur Pauze

15.30 uur Communicatie en public relations
    Communicatie naar de leden, naar de eigen gemeenschap en naar de pers bepalen voor een 

groot deel het karakter van een schutterij en hoe deze zich binnen een gemeenschap mani-
festeert. Praktische en voor ieder bruikbare tips voor een goede public relations staan in deze 
lezing voorop. 

   Gelegenheid tot vragen stellen

16.10 uur De zilveren schilden en de zilverkeuren
    Zilversmid Frederic Lebouille zal een presentatie van de keurkamer Waarborg Holland verzor-

gen. De ontwikkeling van plaatzilver tot zilveren plaat, tot en met de officieel vereiste keuring 
wordt beschreven. Juiste en valse keurtekens komen aan bod.

16.40 uur  Toespraak door Jos Michels, president OLS-Federatie
   Actuele stand van zaken, OLS-Federatie, schieten, overleg Provincie etc.
   Gelegenheid tot vragen stellen

17.00 uur  Afsluiting

Redactie, correspondenten en bestuur van het Limburgs Schutterstijdschrift nodigen hun lezers en alle geïn-
teresseerden uit om de �5e Limburgse Schuttersdag bij te wonen in het Gemeenschapshuis Baexheimerhof, 
Kerkstraat � (tegenover de kerk) in Baexem, tel. 0475-45�696. Baexem ligt halverwege de provinciale weg N280 
Roermond-Weert.

De toegang is gratis.

De agenda voor deze Limburgse Schuttersdag zal u ook per (digitale) post worden toegestuurd.
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Nationaal Koningschieten 
zondag 7 oktober 2007
KAULILLE - Sedert meer dan een jaar heeft een 
stuurgroep onder leiding van Jos Michels gewerkt 
om van de veertiende editie van het Nationaal 
Koningschieten een succes te maken. De bond van 
schutterijen Maas en Kempen, in samenwerking met 
schutterij Sint-Joris uit Kaulille stelde zich hiervoor 
garant. Het Belgisch Overlegorgaan, de koepel 
waaronder alle schuttersgilden vallen, kon zich niet 
veroorloven om, na twee tegenvallende edities, er dit 
jaar geen succes van te maken.

Eredienst met gildekoor
Onder een stralende zon 
werden de vele genodigden, 
koningen, koningsparen en 
vendeliers door de drumband 
van Sint-Joris Kaulille begeleid 
naar de kerk, voor de eucharis-
tieviering.
Een sfeervolle eredienst, opge-
luisterd door het gildekoor 
Sint-Barbara uit Heeswijk-
Dinther, zette de toon voor 
wat een prachtige dag en een 
gezellig feest zou worden. Na 
de eucharistieviering vertrok 
de optocht richting sportter-
reinen van Kaulille, waar de 
genodigden het defilé afna-
men. Een schitterend schouw-
spel, 60 verenigingen, allemaal 
in hun typische klederdracht, 
opgesteld op het voetbalter-
rein, luisterend naar de volks-
liederen en de toespraken.

Ontmoeting met 
schutters
Na de inwendige mens ver-
sterkt te hebben, gingen de 
verschillende wedstrijden van 
start. Voor alle deelnemende 
verenigingen waren de eigen 
schietdisciplines voorzien, 
maar men kon ook kennis-
maken met de gebruiken bij 
andere verenigingen. Dit is wat 
dit Nationaal Koningschieten, 
behalve de wedstrijd om de 
koningstitel zelf, zo waardevol 
maakt. Het is een dag waar tijd 

is voor ontmoeting en kennis-
making met gilden en schut-
terijen uit geheel België, hun 
gebruiken en tradities.

Nationaal 
schutterskoning
Hoogtepunt was uiteraard het 
koningschieten zelf.  Tijdens 
drie voorronden werden de 

finalisten geselecteerd. En dat 
er dit jaar een nieuwe koning 
zou komen, was tijdens deze 
voorronden reeds duidelijk. 
Op slechts enkele minuten tijd 
vielen de drie vogels van deze 
voorronden en waren de fina-
listen bekend. 
Ook de finale kende een vlot 
verloop en omstreeks �7.00 
uur was de nieuwe koning 
bekend. Jef Vaesen van Sint-
Harlindis en Sint-Relindis 
Ellikom schoot de hoofdvo-
gel af en mag zich daarmee 
voor een jaar koning van het 
Belgisch Overlegorgaan noe-
men. Onder begeleiding van 
muziek en tromgeroffel werd 
hij de feesttent in geleid, waar 

een echt feest losbarste. Een 
feest dat nog tot lang na de 
prijsuitreiking zou duren.. 

Eregast Prins De 
Merode
Voor de gehele organisatie 
was er niets dan lof, ook 
vanwege de president van de 
EGS, Charles Louis Prins de 
Merode, die als eregast het 
hele gebeuren meemaakte, en 
samen met de president van 
het Belgisch Overlegorgaan, 
Peter Ernst, de nieuwe koning 
installeerde.
Voor de bond van schutte-
rijen Maas en Kempen was dit 
schutterstreffen een waardige 
afsluiting van een succesvol 
seizoen.

  Peter Ressen

g  Belgisch nationaal schutterskoning Jef Vaesen uit Ellikom.

Adreswijzigingen:

Stichting Limburgs 
Schutterij Museum
Het actuele adres luidt als 
volgt: 
Beukenstraat �9
593� KE  Tegelen
tel. +3�-77-3733942
fax +3�-84-7509948
e-mail:  
info@schutterijmuseum 
internet:  
www.schutterijmuseum.nl

Sint-Anna Maasbree
Secretariaat t.a.v. Mat Nellen
Larikspad 9
5993 XT  MAASBREE
tel. 077-465 �6 26
e-mail: 
Baum@goudenleeuw.nl
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LDS 2007 te Stokkem

Beek wint de zinderende finale
STOKKEM - Op zondag 16 september 2007 mocht 
schutterij St.-Elisabeth Stokkem het Limburgs Dames 
Schuttersfeest organiseren. Het was een prachtige 
nazomerdag. Nog in de vroege uurtjes werd er hard 
gewerkt om de laatste details in orde te brengen. 

En toen was het zover. De 
eerste genodigden, juryleden, 
schutters en schutters kwamen 
toe op het feestterrein. Na 
enkele toespraken van bur-
gemeester, voorzitter, pastoor 
en anderen werd het feest op 
gang geschoten. Eerst met het 
Limburgs volkslied – gespeeld 
door Harmonie St.-Cecilia 
uit Stokkem – en daarna met 
de openingsschoten. Om 
half twee precies startte de 
optocht, vooraf gegaan door 
onze tweede harmonie uit de 
stad, harmonie St.-Elisabeth. 
Na de optocht hadden de 
mannen niets meer te zeggen 

op enkele moed in sprekende 
woorden na. Nu was het tijd 
dat de dames zich lieten gelden 
in de schietwedstrijd. Jammer 
genoeg werd het feest even stil 
gelegd door een brandend huis 
in de nabijheid van het terrein, 
waardoor de stroom een tijdje 
werd uitgeschakeld. Na een 
spannende strijd viel de duis-
ternis in en moesten ettelijke 
drietallen de zaterdag erop 
terugkomen.gaat het winnen. 

Zaterdagochtend 22 september 
om �� uur waren er nog 39 
drietallen in wedstrijd voor 
de Ut. Hiervan zijn er 26 

Belgische en �3 Nederlandse 
drietallen, verdeeld over �4 
Belgische en �0 Nederlandse 
schutterijen. Rond de klok van 
�2.30 uur, na vier kavelrondes, 
gingen er nog 27 de middag-
pauze in. Er werd overgescha-
keld op kleine bolkes. 

Omstreeks �6.30 uur ging het 
nog tussen drie damestrio’s: 
Manestraat, Bocholt en Beek 
(Bree). Het damesdrietal van 
Manestraat lostte als eerste en 
behaalde daarmee een mooie 
derde plaats. De andere twee 
teams gingen vrolijk verder 
met kavelen tot de duisternis 
stilletjesaan inviel. Het was een 
lange, spannende strijd tussen 
de twee ploegen geworden. 
De 47ste kavelronde ging in. 
Het zou de laatste worden. 

Tranen bij Beek toen Ann van 
Eygen haar laatste puntje miste 
… maar die tranen werden 
vreugdetranen toen de laatste 
schutster van Bocholt, Justine 
Hendriks, haar tweede bolke 
miste. Verdriet en vreugde 
lagen nooit zo dicht bij elkaar. 
De schutterij van St.-Catharina 
uit Beek, en dan vooral het 
drietal Ann van Eygen, Josee 
Kerkhofs en Gerda Knevels, 
won het LDS 2007 en mag 
volgend jaar dit prachtig feest 
organiseren.

Uitslag: 
�.  St.-Catharina Beek
2.  St.-Laurentius Bocholt 
3.  St.-Hubertus Manestraat 
4.  St.-Hubertus Nattenhoven 
5.  St.-Servatius Raam 
6.  St.-Dionysius Opoeteren 
7.   HH. Harlindis & Relindis 

Ellikom 
8.  St.-Laurentius Meeswijk 
9.  St.-Martinus Kessenich 
�0.  HH. Monulphus 

& Gondulphus � 
Maasmechelen 

Foto’s: Louis Staut

Het artikel is een samen-
voeging van verslagen op de 
websites van schutterij St.-
Elisabeth Stokkem en de Bond 
Maas en Kempen.

g  Het winnend drietal Ann van Eygen, Josee Kerkhofs en Gerda 
Knevels van St.-Catharina uit Beek.                          Foto: Louis Staut
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Afsluiting cursus voor aspirant-juryleden 2007
BAEXEM - De OLS-jury-oriëntatiecursus 
2007 is op vrijdag 21 september afgesloten. 
Liefst veertien personen ontvingen uit handen 
van federatiesecretaris Jac van der Vorst het 
felbegeerde certificaat. Dit als bekrachtiging 
van een voldoende theorietoets en minimaal 
twee positief beoordeelde stages tijdens 
schuttersfeesten. 

g  Bij de afsluiting van de jurycursus 2007.

In het voorjaar van 2008 
organiseert de OLS-
federatie wederom een 
oriëntatiecursus voor 
aspirant juryleden.

Doelgroep: alle geïnteresseer-
den in het jureren van schutte-
rijen bij algemene onderdelen.
Cursusonderwerpen: de nor-
men, jureringsmethodiek en 
juryethiek, alsmede praktijks-
ituaties.

Deelname stat open voor:
-  kandidaten, die opgegeven 

worden door de diverse 
schuttersbonden;

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

De cursus wordt gehouden op 
vijf vrijdagavonden van �9 tot 
22 uur in gemeenschapshuis 
Baexheimerhof, gelegen aan 
de Kerkstraat te Baexem. De 
geplande cursusdata zijn: 8 

en �5 februari, 29 februari, 7 
maart en 2� maart. Na afron-
ding met een theorietoets 
is het de bedoeling, dat de 
kandidaten in het schutters-
seizoen 2008 als stagiair aan 
de slag gaan op de diverse 
schuttersfeesten in Belgisch 
en Nederlands Limburg. Ter 
afronding volgt nog een eva-
luatieavond in het najaar waar 
tevens, bij goed gevolg, de cer-
tificaten worden uitgereikt.

Kosten: de eigen bijdrage voor 
deze cursus bedraagt EU 60, 
te voldoen bij aanmelding op 
rekening �475.29.5�4 van de 
OLS-penningmeester onder 
vermelding van: naam kandi-
daat en jurycursus.

Opgave: alleen schriftelijk of 
per email voor 8 januari 2008 
bij:
W. Hoenen,  
Koolweg 47,  
6�8� BK Elsloo

Jurycursus OLS-Federatie

Deze aspirant-juryleden pro-
beren nu eerst enkele jaren te 
jureren binnen een of meer-
dere bonden. Als we uit dat 
midden signalen ontvangen 
van goed functioneren, wor-
den ze mogelijk uitgenodigd 
als jurylid op het jaarlijkse 
OLS-feest. Eerst nog maar eens 
wat ervaring opdoen dus.
De cursus geeft een beeld 
van de te beoordelen materie 
en wijst de cursisten op het 
belang van enerzijds het han-
teren van de regelgeving en 
anderzijds het belang van het 
optreden van het jurylid zelf. 
Een introductie voor toekom-
stige juryleden, maar na het 
volgen van de cursus ben je er 
nog niet.

Gedurende vijf donderdag-
avonden in maart en april 
werden in de Baexheimerhof 
de facetten Wedstrijdnormen 
OLS, Ethiek en Methodiek 
van het jureren, Organisatie 
schutterswezen en Praktijk-
voorbeelden onderwezen door 
respectievelijk de docenten 
Tim Schmitz, Herman Janssen, 
mevrouw Lies Hogenhuis en 
Wim Hoenen. Dank voor hun 
engagement, toewijding en 
getoond vakmanschap.
De stageplaats(en) moest men 
op eigen initiatief bij de diver-
se schuttersbonden aanvragen. 
Daarvan is vanaf het allereer-
ste bondsfeest tot en met het 
LDS gretig gebruik gemaakt. 
Hiervoor vooral ook dank 
voor hun loyale medewerking 
aan juryleden-mentoren, 

schuttersbonden en 
overige organisatoren.
Tijdens de afsluitende 
avond werden de 
cursisten wederom op 
hun deskundigheid 
getest door te reageren 
op fotomateriaal van 
het afgelopen schut-
terseizoen

Tot slot de aspirant-
juryleden welke hun certificaat 
behaalden:
De dames Annelies Diks, 
Weert; Petra Faarts, Margraten; 
Marita Jamar, Sittard; Lies 
Nieling, Broeksittard en Mariet 
Stals, Stramproy.
De heren Ed Bijmans, Weert; 
Wiel Crutzen, Kerkrade; 
Andre Meijers, Amstenrade; 
Johan Naus, Kleine Brogel; 
Daniel Neutgens, Buchten; 
Jan Peeters, Weert; Jan Simon, 
Wijlre; Ad Schouwenaar, Weert 
en Frans Stollman, Banholt. 

Wij wensen hen nogmaals 
proficiat en een fijne toekomst 
met hun schitterende hobby 
ten dienst van het schutters-
wezen.
Bij voldoende deelname zal er 
ook in het voorjaar van 2008 
een cursus van start gaan. 
Informatie hieromtrent kunt u 
inwinnen bij ondergetekende.

Namens de OLS- 
jurycommissie
Wim Hoenen,  
secretaris/cursusleider.
Tel. 046–43795�6
E-mail: w.hoenen@home.nl
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Koninklijke onderscheiding voor Peter Berben
SCHAESBERG – Bij gelegenheid van het St.-
Hubertusfeest (3 november) is Peter Berben koninklijk 
onderscheiden. Schutterij St.-Hubertus Schaesberg 
bezoekt op het patroonsfeest de H. Mis in de 
parochiekerk en herdenkt aansluitend de overledenen 
op het kerkhof. Dit jaar was de viering bijzonder door 
de uitreiking van een koninklijke onderscheiding.

Organisaties
Peter Berben maakte in �989 
deel uit van het winnend zes-
tal, dat het OLS op zijn naam 
wist te zetten. In �990 was 
Peter als schutterijvoorzitter 
één van de grote organisatoren 
van het OLS op de draf- en 
renbaan in Schaesberg, dat 
met zeer slecht weer kampte, 
waardoor alle schietwedstrij-
den een week verdaagd wer-
den. Berben kampte met een 
OLS met meer dan drie ton 
aan vaste lasten en dus behalve 
een enorme organisatie ook 
een immense verantwoorde-
lijkheid. In �993 wachtte hem 
als schutterijpreses en stuur-
groepvoorzitter de organisatie 
van het ZLF in Schaesberg. 
Aan dit feest werden goed her-
inneringen overgehouden, al 

was het maar omdat het weer 
eenvoudigweg goed was.

Voorzitterschappen
In �994 vierde Berben, die 
inmiddels van soldaat naar �e 
luitenant gepromoveerd was, 
zijn 25-jarig lidmaatschap 
van de OLS-Federatie. Hij 
startte zijn schuttersloopbaan 
in Neer en werd in het jubile-
umjaar �984 lid van de toen 
honderdjarige St.-Hubertus 
Schaesberg. Inmiddels draagt 
Peter de rang van kolonel. 
Herhaaldelijk werd hij koning, 
zoals in �996 en 2005. In 2006 
nam hij twee belangrijke voor-
zittersfuncties op zich, name-
lijk die van de schuttersbond 
St.-Gerardus, waar hij Karel 
van Knippenberg opvolgde, 
en van de Zuid-Limburgse 

schuttersfederatie, waar hij Jo 
Herffs na 25 jaar afwisselde. 
Bovendien is hij toegetreden 
tot het bestuur van de OLS-
Federatie.

Voetbal
Behalve aan de schutterij 
heeft Peter Berben ook zijn 
hart aan het voetbal verpand. 
Hij is reeds jarenlang KNVB-

scheidsrechter. Behalve arbiter 
is hij sinds 2007 voorzitter van 
voetbalvereniging RKSV Sylvia 
uit Landgraaf.

  Luc Wolters

g  Decorandus Peter Berben als 
schutterskoning in 2006. Foto: 

Fred Vliegen

 

Joost Schins uit Vijlen 
Nederlands Kampioen
VIJLEN – Tijdens de Neder-
landse Kampioenschappen 
op zaterdag �3 oktober j.l. te 
Elburg (Gelderland), heeft 
Joost Schins van schutterij 
Sint-Joseph Vijlen de nationale 
titel op ‘Kleine Trom’ weten op 
te eisen. Met 90 punten bleef 
hij de concurrentie ruim voor. 
Joost kwam uit in de 2e divisie 
(voorheen was dit de divisie 
Uitmuntend) en speelde het 
werk Sagitta van M. Mols. 
Met het behalen van deze 

titel bewijst Joost niet alleen 
schutterij Sint Joseph Vijlen 
een mooie dienst, maar heeft 
daarbij meteen een mooi visi-
tekaartje voor de hele Rooms 
Katholiek Zuid Limburgse 
Schuttersbond (RKZLSB) afge-
geven en hiermee aangetoond 
dat schutterijen op gelijke tred 
mee kunnen gaan met harmo-
nieën en fanfares. g  In het Gelderse Elburg hield 

Joost Schins van St.-Joseph 
Vijlen de Limburgse kleuren 
hoog.

g  Opperste concentratie voor 
grote prestaties.
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Drumband en Schutterij St.-Martinus Linne: 

2007, een jubileumjaar dat de moeite waard is
LINNE - Het verenigingsjaar 2007 is nu praktisch 
voorbij. Een moment voor Drumband en Schutterij St. 
Martinus Linne om terug te kijken op een bijzonder jaar, 
het jaar waarin onze schutterij vanaf de heroprichting 
in 1907 zijn 100-jarig jubileum herdenkt en onze 
drumband precies 50 jaar bestaat. 

Jubileum met nieuwe 
uniformen
De aanzet tot de viering van 
deze jubilea werd al geruime 
tijd geleden gegeven. Een 
jubileumcomité begon met 
de voorbereidingen van het 
jubileumfeest. Zijn taak: het 
organiseren van een waardig 
jubileumfeest met evene-
menten voor alle leeftijdsca-
tegorieën binnen de Linner 
gemeenschap maar waarbij 
ook de oorsprong van de orga-
niserende vereniging duidelijk 
naar voren zou komen.  Naast 
de oprichting van het jubi-
leumcomité had het bestuur 
nog een beslissing genomen: 
de fraaie Italiaanse uniformen 
van de Bersaglieri zouden wor-
den vervangen door nieuwe 
uniformen. Hiervoor werd een 
werkgroep in het leven geroe-

pen die als opdracht meekreeg: 
probeer nieuwe militaire uni-
formen voor onze vereniging 
te vinden, die samen een mooi 
geheel vormen en nog door 
geen Limburgse schutterij 
worden gedragen. Voorwaar 
geen eenvoudige taak. Maar al 
bij het eerste overleg met de 
kleermaker kwam naar voren 
dat langere jassen in ieder 
geval de voorkeur hadden. 
Uiteindelijk bleef een drietal 
uniformen over en na overleg 
met de complete vereniging 
ging de voorkeur uit naar één 
model: het uniform van de 
Engelse artillerie uit het einde 
van de �7e eeuw.

Engelse artillerie
Het uniform bestaat uit een 
lange roodbruine 3/4 jas 
met zwarte, met goud afge-

zette manchetten en jaszakken, 
goudomzoomde knoopsgaten, 
een zwarte pantalon, een befje 
en een bruine koppel. Het 
geheel wordt gecompleteerd 
met een grote zwarte hoed 
met roodbruine band en gou-
den gesp. In een speurtocht 
naar het vinden van de juiste 
onderscheidingstekens voor 
(onder)officieren werd duide-
lijk dat deze erg beperkt waren 
in die tijd. Derhalve werd 
volstaan met voor de onderof-
ficieren een riem over de borst 
met daaraan een klein tasje en 
voor de officieren een gouden 
befje in plaats van het witte 
dat de manschappen dragen. 
In de �7e eeuw moesten de 
achterlaadgeweren nog wor-
den uitgevonden zodat onze 
geweren bij deze uniformen 
niet gebruikt kunnen worden. 

Een kleermaker werd bereid 
gevonden de klus van het ver-
vaardigen van deze uniformen 
voor Koninginnedag 2007 te 
realiseren zodat de vereniging 
zich op deze dag in het nieuw 
zou kunnen presenteren.

Renovatie koningszilver
Daarnaast was al in 2005 
begonnen met een inventari-
satie van het koningszilver met 
als doel dit volledig te laten 
renoveren en dit in 2007 te 
gaan gebruiken. Uit de inven-
tarisatie bleek dat het zilver 
vanaf de heroprichting vrij-
wel compleet is. Er werd een 
keuze gemaakt welke platen 
gebruikt gaan worden met als 
criterium: de voorkant worden 
platen uit de periode �907 / 
�923 met als absolute blikvan-
ger de koningsplaat van �736. 
De achterzijde wordt gevormd 
door de platen van de hui-
dige leden van de vereniging 
met hier als middelpunt de 
koningsplaat uit �749. Alle 
platen worden door zilversmid 
Marius Utens uit Echt met 
hart voor zijn vak opgeknapt, 
gepolijst en voorzien van 
dezelfde haken en ogen. 

AlAaf
Om het jubileumjaar 2007 
in te luiden nam Drumband 
en Schutterij, gesteund door 
de vriendenclub Colboys, op 
ludieke wijze deel aan de car-
navalsoptocht: een bont geheel 
van zelf vervaardigde unifor-
men marcheerde door elkaar 
heen met als thema “sjutteriej 
paaf, �00 jaor de vogel AlAaf”. 
Het jubileumjaar ging van 
start met een etalagewedstrijd. 
Alle winkeliers in Linne kleden 
hun etalage aan met als thema: 
de Schutterij. De inwoners 

h  De schutterij van Linne in de 
Engelse artillerie-uniformen, 
eind 17e eeuw.
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van Linne waren de juryleden, 
zij bepaalden wat de mooi-
ste etalage was en Antoine’s 
Haarmode ging met de eer 
strijken. De originaliteitprijs 
was voor Dierenspeciaalzaak 
Dier en Vriend, die in zijn 
etalage de maandelijkse 
papieractie van de schutterij 
onder de aandacht bracht. De 
verkoop van loten van de grote 
jubileumloterij toonde aan dat 
vereniging binnen de Linner 
gemeenschap op een brede 
steun mag rekenen. 

Jubileumkoning
Koninginnedag 2007, het is 
zover, de uniformen en het 
gerenoveerde koningszilver 
zullen op deze dag aan de 
Linner bevolking worden 
gepresenteerd. Ook zijn er 
weer marketentsters in onze 
gelederen. Drie dames heb-
ben het tonnetje en de korf ter 
hand genomen en completeren 
zo het geheel. Traditioneel 
wordt deze dag de nieuwe 
koning met zijn koningin aan 
huis opgehaald en in optocht 
door het dorp gevoerd. De 
jubileumkoning is Jo Schalleij, 
ruim 35 jaar lid, ieder jaar 
meegeschoten, nooit koning 
geweest en nu jubileumkoning. 
Het heeft niet beter kunnen 
treffen. Hij wordt vergezeld 
door Coby Creemers-Schuren, 
die de rol van koningin dit jaar 

op meer dan voortreffelijke 
wijze zal weten te vervullen. 
Drumband en schutterij in 
hun nieuwe outfit worden met 
enthousiasme begroet en de 
waardering voor de totale ver-
eniging is groot. 

Feestweekend met 
schuttersfeest
Op 22 mei mocht Drumband 
en Schutterij St.-Martinus 
de Wilhelmina Sangers 
Cultuurprijs 2007 in Venray in 
ontvangst nemen als waarde-
ring voor de rol die de vereni-
ging de afgelopen �00 jaar bin-
nen de Linner gemeenschap 
heeft vervuld. Op zaterdag 2 
juni is er een workshop trom-
melen voor de schooljeugd en 
zondag 3 juni een sprookjes-
tocht voor jong en oud en alles 
daar tussenin. Beide evene-
menten worden gretig bezocht 
en uitstekend gewaardeerd. 
Het feestweekend begint op 
vrijdag 8 juni met het inzege-
nen van de uniformen door 
diaken Jos Peeters in de prach-
tige Sint-Martinus kerk. Op de 
aansluitende jubileumreceptie 
worden de vereniging en de 
jubilarissen terecht in het zon-
netje gezet en de avond wordt 
afgesloten met een wervelend 
optreden. De feestavond op 
zaterdag 9 juni met Linner 
Artiesten en onder meer de 
Rosentaler muzikanten bena-

drukt de steun van de gemeen-
schap voor de jubilerende 
vereniging. Het schuttersfeest 
op zondag wordt gevierd met 
een select groepje verenigingen 
met als opvallende deelnemer 
de Burchtschutten uit Wedde 
bij Groningen,waarmee sinds 
het Markententsterstreffen 
2004 in Linne nauwe banden 
onderhouden worden. Na de 
optocht, het uittreden, het 
schieten, de prijsuitreiking en 
de trekking van de jubileum-
loterij gaat het dak er pas goed 
af en komt de ontlading bij 
de leden van de jubilerende 
vereniging na een periode van 
keihard werken: tot in de klei-
ne uurtjes wordt door eenieder 
gejumpt onder leiding van 
de ‘jeugd’ van de drumband. 
Tot verbazing van menigeen 
is iedereen ’s morgens present 

om op te ruimen: om 
�6.00 uur zijn er in de 
feestwei geen sporen 
meer te vinden van een 
geslaagd feestweekend. 
Hulde aan ieder.

Afgelopen 
seizoen
De schuttersfeesten van 
dit jaar tonen aan dat 
het uniformencomité 
een goede keuze heeft 
gemaakt. St.-Martinus 
gaat wederom opval-
lend gekleed en ziet 
er prima verzorgd uit. 
Zo werden op het OLS 
een 8e prijs mooiste 
geheel en een 7e prijs 

mooiste kleding in militair 
uniform behaald. Voor onze 
bescheiden vereniging een 
hele prestatie. De drumband 
heeft het prima gedaan. Een 
jonge enthousiaste groep wist 
onder leiding van instructeur 
Dominique Rohenkohl op de 
bondsfeesten bijna promotie 
naar de 2e divisie te realiseren. 
In de optocht presenteert de 
schutterij zich op een waardige 
wijze, de groep is aangevuld 
met enkele jeugdige leden en 
de waardering van publiek 
en jury voor ons optreden 
stemt tot vreugde. Tijdens de 
schietwedstrijden werd menige 
keer �8 punten geschoten, 
diverse prijzen behaald en het 
A-zestal wist in � weekend 
zowel het Maasland Treffen 
als het Dekenaal schuttersfeest 
te winnen. De grootste reden 
tot tevredenheid vindt onze 
vereniging echter in de manier 
waarop een groep mensen, die 
uit zoveel verschillende karak-
ters bestaat, in staat is om zo 
eensgezind en op een prettige 
manier bezig te zijn met onze 
Limburgse volkscultuur. Wij 
hopen dit nog tot in lengte van 
jaren te kunnen voortzetten. 

  Jos Munnichs 
Secretaris Drumband en 
Schutterij St.-Martinus Linne

g  Op weg naar de feestwei voor de jubileumreceptie  
na de inzegening van de uniformen.

g  Het jubileumkoningspaar, 
gevormd door Jo Schalleij en 
Coby Creemers-Schuren, ach-
ter de receptietafel.
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Ingezonden:

Wildkamperen oppe wei?
oftewel: hoe kom ik een schuttersfeest zo goedkoop mogelijk door
Wat is een 
schuttersfeest ook 
alweer?
Een dag van verbroedering van 
gelijkgezinde schutters op een 
wei of veld waarbij de deelne-
mende verenigingen hun gast-
heer een omzet gunnen, zodat 
deze organisator hiermee zijn 
eigen vereniging in stand kan 
houden. 
Het bovenstaande lijkt wel een 
definitie uit een encyclopedie, 
maar zo kijk ik er tegenaan en 
volgens mij is het allemaal zo 
begonnen, beste mensen. 

Meer dan auto’s alleen
Als ik echter de laatste vijf-
tal jaren van mijn 4�-jarige 
schuttersloopbaan rondkijk 
op de parkeerplaatsen bij 
een schuttersfeest, verbaas ik 
mij telkens weer over het feit 
dat daar andere zaken staan 
dan alleen auto’s en derge-
lijke. ‘Wat bedoel je?’, zult u 
denken. Ik zal het uitleggen. 

Parkeerplaatsen zijn bedoeld 
voor vervoermiddelen, waar-
mee de gemiddelde schutter 
naar een schuttersfeest komt. 
Althans dat is volgens mij de 
opzet. Vroeger zag je wel eens 
een luifeltje tegen de zon of 
een scherm om zich ordente-
lijk te kunnen omkleden. Deze 
attributen worden de laatste 
jaren steeds groter.

Caravans en 
partytenten
Zo zie ik caravans in plaats 
van auto’s. Hier en zelfs op 
de toch al beperkte plek van 
de materiaalwagens staan 
vervolgens tal van voor- en 
partytenten van wel zes maal 
zes meter, compleet opgetuigd 
met vijftien luie stoelen en 
gezellig met barbecue, wok of 
iets dergelijks. Dan hebben we 
het nog niet over de ontelbare 
koelboxen, gevuld met tal van 
zaken om de inwendige mens 
te versterken. Althans dat 

neem ik aan. Het lijkt mij sterk 
dat de kogels koel gehouden 
moeten worden. 

Omzet en omlopen
Dat deze schutters hiermee de 
organiserende vereniging haar 
omzet royaal door de neus 
boren is al verwerpelijk; zeer 
storend is dat deze partyvier-
ders ook nog  eens meters en 
meters parkeerplaats met hun 

wildkamperen in beslag nemen 
en later komende materiaalwa-
gens vaak niet eens meer een 
plaats vinden. Degenen die een 
schuttersfeest maken, name-
lijk de schutters zelf, moeten 
dan nog meer omlopen dan 
anders.

Wat wilt u voor uzelf?
Beste schutter, beste lezer, ik 
weet ook dat het leven niet 
goedkoop is, maar waarom 
uw medeschutters gedupeerd? 
Laten we met z’n allen de kerk 
in het midden houden en 
dergelijke excessen vermijden. 
U bent toch ook blij voor uw 
vereniging als een schutters-
feest achter de rug is en er een 
mooie eurocent is verdiend 
voor de noodzakelijke uitgaven 
in uw vereniging? We hebben 
het allemaal nodig.

  Henk Verheijen voorzitter  
Peter Peeters, public relations 
Schutterij Holtum

Nota bene: op verzoek van de 
redactie is deze opmerking uit 
de OLS-ledenvergadering ter 
publicatie uitgewerkt.

g  Eten en drinken op de feestweide (in plaats van wildkamperen) houdt de ober aan het werk en zorgt voor 
het broodnodige zakcentje voor de organisator.                                                                   Foto: Fred Vliegen

g  Peter Peeters
 

g  Henk Verheijen
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Tien vragen aan: Paula Kriesels
Koningin 2007 van schutterij St.-Andreas, Maasbracht 
Hoogst behaalde prijs: mooiste koningin OLS 2007 te 
Nederweert

1. Wie is Paula Kriesels?
‘Paula is 25 jaar en woont 
samen met haar koning, 
Remco Brouwer in Geleen. 
Zij is, als ze geen koningin is, 
tamboer en dit al vanaf de her-
oprichting in �995-�998.’

2. Hoe ben je bij schutterij St. 
Andreas betrokken geraakt? 
‘Voor dat er van een herop-
richting sprake was, werd 
er een drumband bij elkaar 
gezocht; dit leek mij wel wat 
en samen met een vriendin 
gingen ik erbij; ik wilde altijd 
al iets met muziek doen. Later 
werd de drumband deel van 
St.-Andreas.’

3. Was je al bekend met het 
fenomeen schutterij?
‘Eigenlijk niet, toen ik pas lid 
was van de drumband hield ik 
me alleen met het trommelen 
bezig; het aantal leden groeide 
en kwam er ook een nieuwe 
instructeur. Gaandeweg 

leerde ik meer van het begrip 
schutterij; ook van de nieuwe 
instructeur, Remco, waar ik 
verliefd op werd en nu mee 
samen ben.’

4. Wat was voor jou de reden, 
om mee te doen toen je 
gevraagd werd, om koningin 
te worden voor schutterij St.-
Andreas?
‘Je bent lid en als je vriend 
koning wordt, wil je er gewoon 
bijhoren; overigens ben ik niet 
voor de eerste keer koningin. 
In 200� en 2003 waren wij al 
eens koningspaar voor schut-
terij St.-Andreas.’

5. Hoe ervaar je het om vaak 
mooiste koningin te zijn; met 
als hoogtepunt de eerste prijs 
op het OLS?
‘Ik vind dat geweldig, je krijgt 
meer aandacht dan normaal, 
welk meisje vind dat nu niet 
leuk?’

6. Hoe speel je dat klaar om 
steeds prijzen in de wacht 
te slepen, als koningin of 
als koningspaar?
‘Ik heb een hele 
goede kap-
ster, Natasja. 
Daarnaast een 
geweldige 
schoonmoe-
der, die de 
jurk strijkt 
en zorgt dat 
die tip top 
in orde is, 
ook heb ik 
van tevoren 
een beetje 
gespiekt in 
de jurynor-
meringen, 
ha ha.’

7. Wat vind 
je van de 
stelling 
‘jureren 
in de ring is net een veekeu-
ring’?
‘Eigenlijk is dit wel waar, al 
die kritische blikken; maar als 
je in de prijzen valt, och, dan 
is dat zo weer vergeten, niet 
erg. Ondanks dat het vaak niet 
gemakkelijk is om de juiste 
uitstraling te vinden en te 
houden: veel en lang staan en 
vaak is het erg warm.
Tenslotte weet je waar je het 
allemaal voor doet.’

8. Denk je dat je speciale 
adviezen kunt geven aan de 
toekomstige koninginnen van 
St.-Andreas Maasbracht?
‘Ik zou zeggen wees jezelf; lach 
veel en kies een jurk waarin je 
je mooi en prettig voelt.’

9. Als de huidige koning zich 
weer tot koning schiet, zou 
je dan weer koningin willen 
zijn?

‘Nee, maar dat moet ik uitleg-
gen: na drie keer vind ik het 
wel mooi geweest voorlopig; 
ook omdat Remco en ik allebei 
drumbandlid zijn en dat hun 
niet weer aan willen doen. Het 
is beter voor de drumband als 
we er weer bij zijn; de drum-
band is niet zo groot.’

10. Wat vind je het aantrek-
kelijkste aan het koninginne-
schap? 
‘Al die positieve aandacht, het 
applaus onder de optocht, 
vreemden die je aanspreken 
en natuurlijk de eer om in het 
Limburgs Schutterstijdschrift 
te mogen “optreden”.’

 Peter Peeters

g  Succesvolle koningin van 
Maasbracht.

 

g  Koningspaar Paula Kriesels en Remco Brouwer van Maasbracht.
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MECHELEN – In 2007 vierde schutterij St.-Sebastianus 
Mechelen het 350-jarig bestaan. In het weekend van 
21 tot en met 23 september werd dit jubileum gevierd, 
onder meer met een receptie, drumbandtreffen en 
een internationaal schuttersfeest. De vereniging heeft 
het vermoeden veel ouder te zijn dan 350 jaar, maar 
heeft daar tot dusver geen bewijzen voor gevonden. 
De schutterij kreeg tijdens de jubileumfeesten nieuwe 
uniformen, die gebaseerd zijn op het regiment dat in 
de oorlog in Mechelen en Partij in de bunkers gezeten 
heeft. Bovendien heeft de vereniging een nieuw vaandel, 
bordje en een nieuwe beschermheer ontvangen.

350-jarig bestaan St.-Sebastianus Mechelen

Historie 
Dat St.-Sebastianus Mechelen 
zeker 350 jaar oud is, kan wor-
den aangetoond aan de hand 
van de oudste koningsplaat uit 
�657. Uit dat jaar dateert het 
zilveren schild van ‘Reverendus 
Dominus Servatius Sichen 
Pastor in Wahlwilre et Mechlen 
Domminorum 2� may �657’ 
en aan de ommezijde diens 
familiewapen. De schutterij 
heeft het sterke vermoeden 
ook vóór �657 bestaan te 
hebben. ‘Waarschijnlijk is de 
schutterij veel ouder, alleen 
zijn daar geen bewijzen voor’, 
zegt de kersverse bescherm-
heer Jo Kockelkoren. ‘De 
omliggende dorpen hadden 
immers voor �657 ook al een 
schutterij en dat gold’, zo is 
het vermoeden, ‘ook voor 

Mechelen. Want ook dat dorp 
moest beschermd worden 
tegen roversbendes en plunde-
rende soldaten. Reden voor de 
mannen om zelf maar in aktie 
te komen’. 
Vijftig man-
nen uit 
Mechelen 
en Partij-
Wittem 
houden van-
daag de dag 
samen een 
oude tra-
ditie in ere. 
Een cultuur 
die belang-
rijk is voor 
de levendig-
heid in het 
dorp.

Heilige Mis en receptie
Voor het eerst in weken kende 
het weekeinde, waarin het 
jubileum gevierd werd, prach-
tig weer. Dit was niet toevallig, 
er was immers een grote worst 
naar de zusters van het Heilige 
Kruis gebracht. Dit resulteerde 
in prachtig nazomerweer. Het 
begon allemaal vrijdagavond. 
Na een prachtige mis in de 
Johannes de Doper-kerk te 
Mechelen trok de schutterij in 
haar nieuwe uniformen onder 
begeleiding van de harmonie 
naar de feesttent op de schut-
tersweide. Hier aangekomen 
wist de schutterij niet wat 
haar overkwam. Het was er zo 
druk dat het hele programma 

uitliep, de 
receptie 
enorm lang 
duurde en 
het orkest 
ander-
half uur 
later dan 
gepland 
zou begin-
nen met 
spelen. Een 
schitterende 
avond.

Drumbandtreffen
Op zaterdag ging het feest 
op dezelfde voet verder. Een 
streetparade stond op het 
programma, waarbij korpsen 
uit de hele gemeente naar 
Mechelen kwamen in het 
kader van het jaarlijkse drum-
bandtreffen. Wederom was 
het bijzonder druk. Mensen 
stonden rijen dik te genieten 
van wat de drumbands uit 
de gemeente Gulpen-Wittem 
allemaal hadden ingestu-
deerd maar stonden ook vol 
verwachting te wachten op 
de drumband van Mechelen. 
Deze kwam als laatste aan de 
beurt en gaf een heuse show 
ten beste. Het applaus was 
oorverdovend en na een defilé 
van alle korpsen werd naar de 
tent getrokken voor een feeste-
lijke afsluiting.

Schutterstreffen
Op zondag was het dan einde-
lijk zover: het jubileumschut-
tersfeest begon, heel Zuid-
Limburg leek naar Mechelen te 
zijn gekomen om er de prach-
tige schutterijen uit Nederland, 
Duitsland en België te bewon-
deren. De schutterijen wer-
den als vanouds met een rot 
geweerdragers van Mechelen 

Kerkgang in nieuwe uniformen.

Nieuwe beschermheer Jo Kockelkoren.

g  Feest na de receptie.
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naar de presentatie voor de 
kiosk geleid. Na de presentatie 
van de deelnemende schutte-

rijen, begon de optocht. Langs 
de route stonden de mensen 
weer rijendik, een waar genoe-
gen voor elke schutter. Op de 
schuttersweide ging het feest 
verder met onder meer schie-
ten voor negentallen om eens 
wat nieuws uit te proberen en 
vaart in de schietwedstrijden te 
brengen, maar natuurlijk ook 
het uittreden koningsparen 
drumbands enzovoort. Zo ging 
het tot laat in de avond. Al met 
al een jubileumfeest om nooit 
te vergeten, waar bezoekers, 
deelnemende verenigingen 
en zeker de schutterij van 
Mechelen nog lang over na zal 
praten!

Beschermheer
Tegenwoordig hoeft er niets 
meer beschermd te worden. 
De schutterij is een vrienden-
club geworden waar kame-
raadschap centraal staat. Wel 
is gekozen voor een bescherm-
heer in de persoon van Jo 
Kockelkoren. ‘Mooie traditie’ 
vindt hij, die als negenjarig 
jongetje voor het eerst bij de 
schutterij kwam. Wat was hij 
trots toen hij voor het eerst 
een trommel om had. Vijftig 
jaar later slaat hij niet meer de 
trommel maar is hij bescherm-

heer. Kleine veranderingen, 
zoals de test met negentallen, 
zijn oké, maar er zijn grenzen. 

De schutterij in Mechelen zal 
niet gauw vrouwen toelaten. 
Hoewel vrouwen allang geen 
uitzondering meer zijn in de 
schutterswereld, doen ze in 
Mechelen niet mee. ‘Is ook niet 
nodig’, zegt Kockelkoren. ‘Wij 
hebben genoeg mannen en 
mocht het ooit zo zijn dat we 
te weinig leden hebben, dan 
zullen we wellicht wel vrou-
wen toelaten’. Terugkijkend 
vindt Kockelkoren dat het er 
in de schutterswereld tegen-
woordig serieus aan toe gaat: 
‘vroeger werd niet zo nauw 
gekeken. Soms had de een 
wat meer kruit dan de ander 
of juist weer een andere maat 
kogel’.  De toekomst ziet Jo 
Kockelkoren rooskleurig in: ‘Ik 
heb in al die jaren natuurlijk 

pieken en dalen gezien. Maar 
de schutterij leeft. Alhoewel 
we best nog wat geweerdragers 
kunnen gebruiken’.

Nieuwe uniform
Ook de uniformen gaan met 
de tijd mee. Tijdens het jubi-
leumfeest zijn vijftig nieuwe 
tenues gepresenteerd. Pakken 
die minstens duizend euro per 
stuk kosten en waar jaren voor 
gespaard is. En waar, na bijna 
twintig jaar, dringend behoefte 
aan was. Hoe ze eruit zouden 
zien, was tot aan het feest een 
grote verrassing. De grijze 
tenues met blauwe ornamen-
ten en voor de officieren gou-
den koorden en biezen zijn bij 
die gelegenheid gepresenteerd 

en ingezegend. De uniform-
commissie had naar een apart 
Nederlands en in de bond 
uniek uniform gezocht, dat 
historisch correct uitgevoerd 
moest worden en 
dat bij voorkeur 
een binding met 
Mechelen had. 
Na meerdere 
vergaderingen 
kozen de leden 
voor het grijs-
groene uniform, 
zoals dit gedra-
gen werd van 
�9�2 tot �9�8. 
In �9�2 werden 
de veelkleurige 
uniformen van 
het Nederlandse 
leger vervangen 

door destijds meer moderne 
camouflageuniformen, uitge-
voerd in grijs-groen, die enkele 
van ons misschien nog kennen 
van oude legerfoto’s van groot-
vader. De infanterie kreeg een 
blauwe kraag en dito biezen op 
broek en jas. De regimenten in 
die tijd droegen alle nummers; 
Mechelen koos voor nummer 
twee. Dit omdat uit het 2e 
regiment infanterie, dat altijd 
een sterke band met Limburg 
had, later de Limburgse Jagers 
gevormd werden. Bovendien 
zijn de kazematten bij 
Mechelen en Partij tijdens de 
begindagen van de Tweede 
Wereldoorlog verdedigd door 
eenheden van het 37e regi-
ment infanterie (dit 37e was 
een tijdelijk mobilisatieregi-
ment, ontstaan uit het 2e regi-
ment). Het 2e regiment heeft 
een lange historie. Het werd 
in �602 gestart, vocht tijdens 
de 80-jarige oorlog en nadien 
bij tal van krijsgverrichtingen, 
maakte de Ruslandveldtocht 
en Waterloo mee, en vocht in 
de Belgische opstand. Bij het 
uitbreken van WOII bezette 
het 2e diverse Limburgse stel-
lingen. Vanwege de nauwe 
band met de provincie werd 
het 2e in �950 het Regiment 
Limburgse Jagers genaamd.

  Webteksten, voor het LS 
bewerkt door Luc Wolters

Foto’s:  website schutterij St.-Sebastianus 

Mechelen

g  Heuse show.
  Blazersensemble.

   

De koning van Noorbeek won 
het koning der koningen schieten.



BLERICK – Bij gebrek aan mannelijke bestuurskracht 
nam Riet Fleuren-Swinkels ruim twintig jaar geleden 
het roer in handen en werd de eerste vrouwelijke 
voorzitter van een schutterij. Ze verrichtte in de 
tussentijd nog veel meer baanbrekend werk voor 
vrouwen, maar benadrukt dat emancipatie voor haar 
geen drijfveer was; bestuurlijke- en bloedarmoede 
deden haar het mannenbolwerk slechten.

Vrouwelijke voorzitter
Hoezeer de schutterswereld 
in �986 nog een mannenbol-
werk was, mag blijken uit het 
commentaar fris van de lever, 
toen de toenmalige bonds-
voorzitter Ad van der Vleuten 
door de krant gebeld werd 
met het nieuws dat schutterij 
St.-Thomas van Aquino een 
vrouwelijke voorzitter had 
gekregen: ‘Wat zegt u me nou! 
Een vrouw voorzitter van 
de schutterij? Ik schrik me 
kapot!’ Zo kreeg de voorzit-
terskeuze nogal wat publici-
taire aandacht. Er was evenwel 
dringend actie nodig om de 
aan bloedarmoede lijdende 
Blerickse schutterij niet kopje 
onder te laten gaan. De ver-
eniging, de voortzetting van 
een vijftiende eeuwse broeder-
schap, telde nog maar twintig 
leden. Onder leiding van 
Frans Wolters werd een comité 
gevormd. De latere Venlose 
gemeentesecretaris Wim 
Verbeeten vroeg Riet Fleuren 
om het voorzitterschap op zich 
te nemen daar zij een grote 
bestuurlijke achtergrond had.

Besturen
Nadat Riet Fleuren eerder 
was toegetreden tot het 
bestuur van het Katholiek 
Vrouwengilde, werd ze ook 
voor de KVP (het latere CDA) 
gevraagd. In �974 werd ze 
samen met Frans Wolters in de 
Venlose gemeenteraad geko-
zen. Frans werd wethouder, 

zij fractiesecretaris. Ze zat in 
veel gemeentelijke commis-
sies en heeft zes periodes in 
de raad gezeten, maar liefst 
24 jaar lang. Voorts heeft ze 
in veel besturen zitting gehad. 
Bestuurlijk had Blerick geen 
geheimen meer. Vandaar dat 
Riet de aangewezen persoon 
was om de schutterij nieuw 
leven in te blazen.

Schutterijvoorzitter
De eerste aandacht van Riet als 
voorzitter gold de kledij van 
de schutters. Witte manchet-
ten, kragen en pluimen ver-
fraaiden de gildentenues. De 
Blerickse schutterij kreeg een 
nieuw elan, dat ook nieuwe 
leden opleverde. Mede dankzij 
de Vrienden van St.-Antonius 
waren er in de loop der jaren 
diverse diepte-investeringen 
mogelijk, voor een nieuw 
vaandel, een nieuwe buks, 
twee kogelvangers een voorzit-
tersbreuk en niet op de laatste 
plaats de nieuwe gildenkledij, 

die in 2005 werd aangeschaft. 
Riet heeft vanaf het begin van 
haar lidmaatschap en voorzit-
terschap het schutterstenue 
gedragen, aanvankelijk in rok, 
thans met kniebroek. In 2006 
toonde de vereniging geen 
activiteiten, terwijl de Blerickse 
schutterij bij de organisatie 
van het bondsfeest in 2007 
geprezen werd om haar inven-
tiviteit. Schieten was niet meer 
mogelijk, dat werd in Tegelen 
gedaan, maar het schutters-
feest zelf vond in de stedelijke 
kern plaats. In mei van dit 
jaar is Riet teruggetreden als 
voorzitter en benoemd tot 
erevoorzitter en woordvoer-
der. Commandant Gerrit van 
Merkenstijn volgde haar als 
preses op.

Weinig geheimen meer
Kreeg Riet Fleuren bij haar 
eerste bondsfeest in Venray 
�987 op haar nieuwsgierige 
vraag waarom de kogels inge-
vet werden nog het lachende 

antwoord: ‘Bent u niet 
getrouwd, mevrouw?’, allengs 
had de schutterswereld weinig 
geheimen meer voor haar. In 
�989 trad ze toe tot het bonds-
bestuur van Juliana en werd 
secretaris. In �996 ontstond 
kritiek – onder meer daar ze 
wegens politieke verplichtin-
gen niet bij alle vergaderingen 
present kon zijn – en trok 
Riet zich uit het bondsbestuur 
terug. Direct diende zich al 
een nieuwe uitdaging aan en 
werd Riet Fleuren voorzit-
ter van het Limburgs Dames 
Schutterstreffen (LDS), dat 
toen werd opgestart. In deze 
nieuwe organisatie kon Riet 
zich goed uitleven: ‘Het was 
hard werken, maar altijd 
geweldig!’ Sinds de dames 
zelf op het OLS kunnen mee 
schieten, heeft het LDS wel een 
andere status gekregen. ‘Het 
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Bloedarmoede leidde tot ‘emancipatie’

Riet Fleuren sluit bestuurlijke periode af

g  Schutterij St.-Thomas van 
Aquino Blerick in de nieuwe 
gildenkledij uit 2005.

  

g  De Blerickse schutterstraditie wordt in stand gehouden.
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Thei Heylighen trofee
Alhoewel er ieder jaar een 
trofee beschikbaar is voor de 
bieleman- of sappeursgroep, 
die de meeste punten haalt bij 
de diverse onderdelen, werd 
er dit jaar een nieuwe trofee 
beschikbaar gesteld door de 
zoon van de afgelopen jaar 
overleden Thei Heylichen. 
Thei was een bieleman in hart 
en nieren en de oprichter van 
het bieleman- en sappeurstref-
fen. Toen hij zich koning wist 
te schieten van St.-Stephanus 
Dieteren en het zilver over zijn 
bielemanspak wilde dragen, 
zorgde dit destijds voor nogal 
wat commotie. Niet alleen 
zou het zilver dan over ‘werk-
kleding’ gedragen worden, 

maar er waren bovendien geen 
normen voor koning in biele-
manskleding. Thei reageerde 
daar heel nuchter op en zei 
‘dan maken ze maar normen, 
ze hebben de hele winter de 
tijd’. Na een minuut stilte om 
Thei en de overige bieleman-
nen en sappeurs die het afge-

zal ooit verdwijnen’, meent 
Riet over het LDS, waar ze in 
2006 afscheid van nam.

Schieten in Krakau
Eveneens in �996 werd Riet 
door Lei Stals gevraagd voor 
de Stichting Steun aan het 
Schutters en gildewezen 
(SAS). Op de slagkracht van 
dit orgaan heeft Riet nogal 
wat aan te merken: ‘’t Stelt 
niet veel voor’. Ze maakte er 
tien jaar deel van uit. Een 
bijzondere ervaring was haar 
deelname aan het Europees 
Koningsvogelschieten in 
Krakau, waar ze als Blerickse 
schutterskoning in �998 aan-
trad en mee kon schieten. 
Haar bestuurlijk optreden 
bleef niet onopgemerkt en 
zonder beloning. In 2000 werd 
ze benoemd tot Ridder in 
de orde van Oranje Nassau. 
In 200� werd ze tijdens een 
volgens haar eigen woorden 
‘imposante ceremonie’ als eer-
ste vrouw opgenomen in de 
Orde van de Rode Leeuw. Dit 

op voorspraak van grootmees-
ter Leo Jans. In 2005 volgde 
vervolgens nog de gouden 
medaille van de Orde van de 
Papegaai.

Hard gewerkt
In 2007 is een periode van 
diverse schuttersactiviteiten 
afgesloten, waarin Riet ruim 
20 jaar voorzitter van Sint-
Thomas van Aquino Blerick 
was, secretaris van de schut-
tersbond Juliana en een decen-
nium als voorzitter van het 

LDS en bestuurslid van het 
SAS. ‘Er is hard gewerkt, maar 
er waren ook teleurstellingen. 
Vooral als mensen afspraken 
niet nakwamen’. Dankzij de 
politiek kende ze al veel men-
sen en heeft ze heel wat deuren 
weten te openen. Voor het 
schutterswezen heeft ze telkens 
het grote belang van de histo-
rie en het schieten onderkend. 
Daarbij heeft ze zich niet de 
doorsnee voorzitter getoond, 
zowel als vrouw, maar ook 
met een Spa rood in plaats 

van bier. Echter de emanci-
patie stond nimmer voorop, 
enkel de wil om bestuurlijk te 
ondersteunen, zonder aanzien 
des geslachts. Het ‘erfdeel der 
voorvaderen’ dat in gevaar 
werd geacht met het aantreden 
van een vrouwelijke voorzitter 
is met haar niet teloorgegaan, 
integendeel. ‘Ik heb alles met 
veel plezier gedaan’, besluit 
Riet.

  Luc Wolters

Sappeurs St.-Jan Grubbenvorst 
winnen jaarlijks treffen
WAUBACH - Op Zaterdag 15 september vond 
het jaarlijkse bieleman- en sappeurstreffen plaats 
georganiseerd door St. Joseph uit Waubach. Dit was niet 
alleen een dag van spel en plezier waar bielemannen 
en sappeurs van veertien verenigingen aan deelnamen, 
maar ook een dag van herdenking. 

g  De deelnemers aan het treffen in Waubach bij het enige standbeeld 
van bielemannen in Limburg.   

g  De Heylighen trofee is een 
herinnering aan wijlen de 
legendarische bieleman Thei 
Heylighen uit Dieteren.

g  De ontvangst van het Blerickse koningspaar tijdens een bondsfeest.                                    Foto’s: bond Juliana

  



lopen jaar zijn overleden te 
herdenken, begon men met de 
diverse spelen.

Krachtmetingen
Net als voorgaande jaren werd 
er ook nu weer een wedstrijd-
schema opgesteld, waarbij na 
ieder onderdeel vijf minuten 
pauze werd opgenomen. Er 
waren echter maar weinig bie-

lemannen en sappeurs die zich 
aan die pauze hielden. In totaal 
waren er dertien spelonderde-
len waar de bijldragende man-
nen zich van hun beste kun-
nen lieten zien. Variërend van 
spelonderdelen waar het op 
‘brute kracht’ aankwam zoals 
houthakken, boomstam zagen, 
paal werpen, melkbus tillen 
en strobaal gooien, waren er 
ook diverse spelen waar men 
het nodige geluk bij nodig had 
zoals het tolspel. Ook moest 
er een koe gemolken worden, 
werd met papieren pijltjes op 
ballonnen geschoten en was er 
een hoge mate van samenwer-
king vereist bij het spelonder-
deel ‘gatenkaas’. In ieder geval 
waren er meer dan genoeg 
spelen om de middag mee te 
vullen en die voor de nodige 
hilariteit zorgden. 

Prijsuitreiking
Nadat de diverse 
spelen gedaan waren 
en het tijd werd om 

de inwendige mens te verster-
ken middels de traditionele 
maaltijd, begon de jury de 
stand op te maken. Nadat zij 
de punten opgeteld hadden, 
werd het tijd voor de prijs-
uitreiking. Hierbij waren het 
de sappeurs Ger Versleijen, 
Jan Rootbeen, Jan Maes en 
Jac. Wijnhoven van St.- Jan 
uit Grubbenvorst die met de 

overwinning aan de haal 
gingen. Ger Versleijen, 
die zelf  al meer dan 
dertig jaar voorop 

loopt als sappeur bij St.-Jan uit 
Grubbenvorst, vond het een 
hele eer om als eerste de schit-
terende Thei Heylichen trofee 
te mogen winnen en mee naar 
huis te nemen. In 2008 zal het 
bieleman- en sappeurstref-
fen georganiseerd worden in 
Grubbenvorst, op een dag 
waarop weer plezier en kracht-
metingen centraal staan.

  Ger Versleijen & 
Mathy Leunisseng  Ras-sappeur Ger Versleijen uit 

Grubbenvorst.
 

g  De prijsuitreiking.
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de Thei Heylighentrofee

ter herinnering 
aan een bieleman
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Geslaagd jubileum St.-Joseph Buchten

Voorzitter koninklijk onderscheiden
BUCHTEN – Schutterij St.-Joseph Buchten kijkt terug 
op een zeer geslaagd 125-jarig jubileum. Op 6 september 
wordt een aantal jubilarissen gehuldigd door het 
bestuur van de schuttersbond  ‘Eendracht Born-Echt 
e.o.’ en wordt tevens het trompetterkorps door de L.B.T. 
tijdens een druk bezochte receptie in de bloemetjes 
gezet vanwege het 50-jarig bestaansfeest. Hiervoor 
ontvangt het de legpenning uit handen van voorzitster, 
mevrouw José Aben. 

Commando-overdracht
Ook wordt er officieel afscheid 
genomen van instructeur 
Lambert Evers die na �0 jaren 
stopt als instructeur van het 
trompetterkorps en van com-
mandant Theo Wagemans, die 
na �6 jaren het commando 
overdraagt aan voorzitter 
Henk Merry. Tenslotte worden 
Sjeng Cremers en Nic Gelissen 
nog bedankt vanwege het feit 
dat zij 40 jaar bestuurslid, res-
pectievelijk 22 jaar tamboer-
majoor zijn geweest.

Professionele taptoe
Op vrijdagavond zorgt 
Rowwen Hèze voor fantasti-
sche stemming en op zater-
dagmiddag genieten zo’n �.600 

enthousiaste liefhebbers op 
een, volgens wereldkampioen 
Kunst & Genoegen, ‘profes-
sioneel taptoeterrein’ van een 
schitterende Jubileum Taptoe 
Buchten. De schutterij ont-
vangt van de deelnemende 
korpsen een pluimpje voor de 
perfecte organisatie. De beide 
Limburgse deelnemers, het 
Trommel- en Klaroenkorps 
van de Koninklijke Harmonie 
St.-Cécile uit Eijsden en ook 
Fluit- en tamboerkorps Prinses 
Marijke uit Heerlen leve-
ren volgens K&G een prima 
prestatie. Nadat St.-Joseph 
Buchten in juni tijdens een 
tweedaagse trip heeft deelge-
nomen aan de taptoe in Stiens 
bleven de leden van wereld-

kampioen Takostu Stiens op 
hun beurt in Buchten over-
nachten en genoot hun jeugd 
’s avonds volop van de Grosse 
Schlagerparade met Dieter 
Koblenz in een bomvol feest-
paviljoen.

Koninklijke surprises
De zondag begint met een 
door het trompetterkorps ver-
zorgde H. Mis en aansluitend 
leggen officieren een roos op 
de graven van de overleden 
leden tijdens de dodenherden-
king. Nadat men zich te goed 
heeft gedaan aan een prima 
brunch word de schutterij ’s 
middags aangenaam verrast 
door de komst van burgemees-
ter Sjraar Cox, die de jubile-
rende schutterij de penning en 
oorkonde van verdienste van 
de gemeente Sittard-Geleen 
uitreikt en daarnaast nog een 
verrassing in petto blijkt te 
hebben voor voorzitter Henk 
Merry. Henk wordt benoemd 
tot Lid in de Orde van Oranje-

Nassau voor zijn vele verdien-
sten voor de schutterij, waar-
van hij sinds �996 voorzitter is 
en bovendien sinds �984 voor-
zitter is van Jong Nederland 
Buchten en zich daarnaast nog 
verdienstelijk maakt voor de 
Buchtense carnavalsvereniging, 
De Louvermen.

Afsluiting
Na dit officiële gedeelte kwa-
men vele Buchtenaren en 
schutters Henk en echtgenote 
Ine de hand drukken en werd 
een geslaagd jubileum afgeslo-
ten met Sorry voor de Krekels, 
de Klutsers en dé stemmings-
makers van 2007, het duo Vol 
Drin.
 
Al met al kijkt schutterij Sint 
Joseph Buchten terug op een 
zeer geslaagd �25-jarig jubile-
umfeest.

  W. Neilen secretaris

g  Burgemeester Sjraar Cox onderscheidt voorzitter Henk Merry.

g  St.-Joseph Buchten jubileerde.                               Foto: Lieske Leunissen

  



Limburgs Schutterstijdschrift 77 December 200720

MHEER - ‘Mheer kan terugkijken op een perfect 
verlopen Zuid-Limburgs Federatiefeest 2007’, zo schreef 
de krant van maandag 16 juli, de ‘day after’. Zowel 
schutters, gasten en toeschouwers waren allen zeer te 
spreken over de wijze waarop ze in Mheer ontvangen 
en verzorgd werden. Zo zal men zich het ZLF 2007 in 
Mheer blijven herinneren. De kracht van dit groots 
opgezette festijn was dat het gedragen werd door het 
hele dorp: door zijn inwoners en zijn verenigingen. Dit 
was Mheer. Meer dan ooit.

Kasteelpoort
In de vroege morgen van 
zaterdag 7 juli verzamelden 
zich de eerste vrijwilligers op 
de weide an Mhaerebaom. Het 
groene gras lag er toen nog 
onberoerd bij en waste zich in 
een deken van morgendauw. 
Aan de ingang van de weide 
stond al de replica van de kas-

teelpoort die de marcherende 
schutters als een ware Arc de 
Triomf toegang tot het feest-
terrein moest verschaffen. Bij 
een kasteel hoort een park en 
dus hadden we naast de poort 
een bloemenperk van het ZLF-
logo aangelegd. Aan de uiterste 
zijde van het terrein, richting 
Banholt, waren al �6 schiet-
bomen te zien die fier rechtop 
naar het hemelgewelf reikten. 
Het tussenliggende gebied was 
nog kaal en leeg, maar die rust 
werd al gauw verstoord toen 
de Belgische tentenleveran-
cier Peters arriveerde met het 

genodigdenpaviljoen en de 
eettent. Vele handen maken 
licht werk en een uur later 
stond de eerste tent al recht. 
Ondertussen werden sleuven 
getrokken om de waterleidin-
gen aan te leggen en werden de 
kilometerslange stroomkabels 
uitgerold. Zo ging de eerste 
zaterdag voorbij.

Karmelietessen bidden
De weersvoorspellingen 
beloofden niet veel goeds, 
vandaar dat besloten werd 
om een worst naar Clara te 
brengen. Maar waar hield 
deze Heilige zich tegenwoor-
dig op? Om daar achter te 
komen klopten we aan op de 
deur van de pastorie. Pastoor 
Zengers wist ons te vertellen 

dat we bij de zusters Clarissen 
of Karmelietessen moesten 
zijn. De Pius-almanak werd 
er op nageslagen en het bleek 
dat enkele zusters van deze 
orde verbleven in rustoord 
De Beyart te Maastricht. En 
zo vertrokken we op zondag 
8 juli met de stuurgroep van 
het ZLF, voorzien van een 
flinke boerenmetworst, naar de 
zusters aan de Brusselsestraat. 
Daar aangekomen werden 
we vriendelijk ontvangen 
door twee bejaarde zusters 
Karmelietessen die ons beloof-
den te zullen bidden voor goed 
weer, met die restrictie dat zij 
ons niet konden garanderen 
dat de zon daadwerkelijk haar 
stralende gezicht zou laten 
zien. Nu ook het weer geregeld 
was, keerden we weer huis-
waarts naar het feestterrein 
waar de werkzaamheden nog 
steeds onverminderd door 
gingen.

Steigerbouwers maken 
eretribune
Op maandagmorgen vroeg 
arriveerde de grote feesttent 
die daags ervoor nog onderdak 
had geboden aan de schutters 
van het OLS te Nederweert. 
Velen waren aanwezig om deze 
enorme tent met een opper-
vlak van 2000 m2 de lucht in 
te hijsen. Om elf uur was het 
werk geklaard en een uur later 
werd iedereen in de ‘schaft-
tent’ voorzien van hete chili. 

Zodra de magen gevuld waren 
vertrok iedereen weer naar zijn 
eigen werkzaamheden. Voor 
onze bouwploeg was dat de 
kasteelmuur tegenover de eeu-
wenoude kastanjebomen waar 
de steigers in elkaar werden 
gezet voor de eretribunes. Zo 
ging dat dag in en dag uit. En 
niet alleen overdag: ’s nachts 
werd er door een aantal jonge 
honden gewaakt over het 
materieel dat verspreid over de 
weide stond. Zo naderde lang-
zaam maar zeker ons ZLF.

Kienen, kaarten en 
keuvelen
Het geluk stond op vrijdag 

g  Logo van het ZLF op de cour 
van het kasteel.

 

ZLF 2007 smaakte naar Mheer

g  Het koningspaar Van de Wall, 
burgemeester Van Beers van 
Margraten en het keizerspaar 
Scholtes tijdens de opening op 
de kiosk.

 

g   Diederik baron de Loë, 
beschermheer van de schutte-
rij, stelde het kasteelpark open 
voor een ontvangst.
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de �3e aan onze zijde, want 
na een zacht plensbuitje brak 
de zon door. Terwijl de kerk-
klok het eerste middaguur 
inluidde, verzamelden zich op 
het feestterrein de bejaarden 
uit de gemeente Margraten en 
patiënten van de Zonnebloem 
om te beginnen aan een heer-
lijk middagje kienen, kaarten 
en keuvelen. De senioren 
werden ontvangen in de geno-
digdentent waar het hen aan 
niets ontbrak; ook niet aan 
feeststemming, want die werd 
hun gebracht door het duo Jos 
en Jack. Al zingend en al sjoen-
kelend brachten zij de vrijdag-
middag door.

Vrijage gemeenten
Tegelijkertijd stond de bedrij-
venmiddag op het program, 
waaraan ook de colleges en 
gemeenteraden van Eijsden en 
Margraten deelnamen. Zoals 
bekend gaan beide gemeenten 
de samenwerking opzoeken 
en waar kan een beter begin 
worden gemaakt met deze 
vrijage dan op het verbroe-
deringsfeest van het ZLF. Het 
gezelschap werd ontvangen 
in het kasteelpark waar het 
welkom werd geheten door 
Baron Degenhard de Loë. 
Daarna vertrok het gezelschap 
richting de schietpalen op het 
ZLF-terrein waar een kracht-
meting stond gepland tussen 

de twee gemeentebesturen. 
Het lukte de bestuurders van 
Eijsden maar moeilijk om de 
kleine bölkes te raken, en zo 
mocht burgemeester Harry 
van Beers de ludieke ereprijs 
in ontvangst nemen: mocht 
uit de verbroedering een fusie 
geboren worden, dan is het 
aan Margraten om de plek van 
het gemeentehuis te kiezen.

Donnashow
Terwijl er gekiend, gekaart, 
geschoenkeld en geschoten 
werd, werd er in de grote 
feesttent flink gezweet. 
Vanuit België was de grote 
Donnashow afgereisd en zij 
hadden heel wat materieel 
meegenomen om de tent om 
te bouwen tot een dancepaleis. 
Om negen uur was het woord 
aan de Donna-DJ’s, maar het 
echte spektakel begon toen 
Sylver samen met twee dan-

seressen het podium betrad. 
Zangeres Sylvi – die zes maan-
den zwanger was – trakteerde 
het publiek op een spetterend 
optreden. De live-optredens 
werden afgesloten door dé 
Milc Ink die met het nummer 
‘Walk on water’ de tent lieten 
daveren. Om half drie ’s nachts 
verlieten de laatste feestgangers 
Mheer en werd de tent leeg-
geveegd, want enkele uurtjes 
brak weer een nieuwe morgen 
aan.

Jeugdschutterijen
Zaterdag �4 juli. In de mor-
genuren arriveerde het team 
van L�-radio om zich op 
te maken voor de LIVE-
uitzending van het Balkon 
van Limburg waarin onder 
andere oud-koning Sjeng 
Hutschemakers zou plaats 
nemen. Terwijl de tafels voor 
de Limburgse koffietafel wer-
den gedekt en Sjeng uitlegde 
dat hij in de burgemeesters-
kamer nog steeds over de 
schouders van de burgervader 
meekijkt, marcheerde door 
het dorp de twee jonge schut-
terijen samengesteld door de 
kinderen van de lagere school: 
St.-Joseph en St.-Antonius. 
Trots als ze waren, uitgedost 
in door hen zelf gemaakte 
schutterskledij, traden ze de 
enorme feesttent binnen. Aan 
de glunderende jonge schut-
tertjes was zichtbaar af te lezen 
dat ze volop genoten van dit 
unieke gebeuren. Jong geleerd 
is oud gedaan. Na een wel-

verdiend glaasje fris – en dat 
was meer dan welkom na de 
zonovergoten optocht – kregen 
ze uit handen van Pjer Senden 
allemaal een mooie prijs uit-
gereikt. 

Mis op het kasteelcour
Na dit gebeuren werd alles in 
gereedheid gebracht voor de 
officiële opening van het ZLF. 
Nadat de kerkklok vijf maal 
had geslagen arriveerden de 
eerste afgevaardigden van de 
deelnemende schutterijen in 
het genodigdenpaviljoen. Na 
de welkomswoorden van de 
voorzitters van ZLF en schut-
terij en de burgemeester werd 
het gezelschap door de schut-
terij en de harmonie begeleid 
naar de binnencour van het 
kasteel waar pastoor Zengers 
hen opwachtte voor de 
Openluchtmis. Het kasteel was 
een prachtig en plechtig decor 
dat vrolijk verlicht werd door 
– opnieuw – een stralend zon-
licht. Het bloemenperk voor 
het altaar maakte het geheel af. 
Ook hier liet Mheer zien wat 
het op dit vlak allemaal in huis 
heeft. De mis werd muzikaal 
opgeluisterd door het kerkelijk 
zangkoor, het klaroenkorps 
van de schutterij en de har-

g  De basisschooljeugd als trom-
melaars.

  

g  Optocht van de schooljeugd 
door Mheer.  
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monie die met de majestueuze 
processiemarsen Mater Mea en 
Oremus de gevoelige snaar van 
de aanwezigen wist te raken. 
Nadat de kamerschoten van 
de jonkheid bij de consecratie 
waren afgevuurd, vertrokken 
we met een goed en opgetogen 
gevoel naar de feesttent waar 
voor alle inwoners van Mheer 
de tafel rijkelijk gevuld was 
met broodjes, vlaai, koffie en 
gerstenat. Even later klonken 
vanaf het podium de vrolijke 
klanken van de Bergweider 
Muzikanten die met een geheel 
nieuw repertoire zorgden 
voor de stemming die past en 
hoort bij een echte Mheerder 
dorpsavond. Op zo’n avond 
blijkt maar weer met welk een 
culturele rijkdom ons dorp 
gezegend is. 

Ruim 600 vrijwilligers
Zondag �5 juli, hoogtepunt 
van het ZLF. Al vroeg in de 
morgen waren de medewer-
kers bezig met de laatste klus-
sen om alles klaar te zetten om 
�5000 bezoekers te ontvangen. 
De zusters Karmelietessen 
waren ons niet vergeten: het 
ochtendgloren beloofde dat 
het een stralend ZLF zou gaan 
worden. Om elf uur in de 
morgen werden zo’n ��0 geno-
digden en sponsoren ontvan-
gen in het kasteelpark dat voor 
een unieke ambiance zorgde. 
Terwijl zij zich te goed deden 
aan een brunch van Limburgse 
streekgerechten werden zo’n 
80 genodigden van de federatie 
ontvangen in het paviljoen 
op de feestweide. Maar liefst 
600 vrijwilligers stonden in de 
startblokken om alles goed te 
laten verlopen. De entreepos-

ten en de bonnenkassa’s wer-
den bemand, de drank- en eet-
buffetten werden in opperste 
paraatheid gebracht en vanuit 
Maastricht vertrok voor elven 
de eerste pendeldienst naar 
Mheer. Bussen met duizenden 
schutters arriveerden in de 
Burg. Beckersweg en werden 
door de verkeersregelaars 
verdergeleid. Het was nu echt 
begonnen.

62 Kamerschoten
Voor de kiosk stonden zes 
schutterijen opgesteld: van 
iedere schuttersbond uit het 
Zuid-Limburgse twee afge-
vaardigden. Om precies één 
uur spreiden de klanken van 
het Wilhelmus zich uit over de 
aanwezigen. Daarna volgden 
de toespraken van de voorzit-
ter van de stuurgroep van het 
ZLF, burgemeester Harry van 
Beers, het openingsgebed door 
pastoor Zengers, voorzitter 
van de schutterij Pjer Senden 
en de voorzitter van het 
Federatiebestuur Peter Berben. 
Tot slot liet de harmonie het 
Limburgs Volkslied klinken 
en met het gebulder van 62 
kamerschoten – één salvo voor 
elke schutterij – was het ZLF 
Mheer dan 
ooit voor 
geopend ver-
klaard. 

Wervelend 
schouw-
spel
Vanaf het 
voetbalter-
rein vertrok 
de optocht 
die zich rich-
ting de kerk 

bewoog waar ter hoogte van 
de kasteelmuur het defilé werd 
afgenomen. Aan de ene zijde 
de eretribunes met zo’n 500 
zitplaatsen en aan de overzijde 
minstens zoveel toeschouwers 
die zich hadden genesteld 
onder de schaduw van de eeu-
wenoude kastanjebomen. Daar 
komt de eerste schutterij: St.-
Joost die volgend jaar het ZLF 
mag organiseren. Met vliegend 
vaandel en slaande trom mar-
cheren en defileren ze allemaal 
onder luid handgeklap langs. 
Een schitterend schouwspel 
en een onvergetelijk beeld. De 
anderhalf uur durende optocht 
wordt afgesloten door onze 
eigen koninklijke harmonie 
die met meer dan 80 geüni-
formeerde muzikanten een 
waardige en statige afsluiting 
vormde van een wervelend 
schouwspel. Wat een pracht-
vertoon.

Wat Mheer te bieden 
heeft
Daarna gaat het feest op de 
schuttersweide nog lang door. 
Er wordt gemarcheerd, gemu-
siceerd, geëxerceerd, gescho-
ten, gelachen, gedronken 
en gefeest. Optredens in de 

feesttent van de Boemelkapel, 
Sambaband Segura en Valsj 
Plat met als klap op de vuur-
pijl het optreden van Big 
Benny. Overal om je heen blije 
mensen die allemaal genieten 
van hetgeen Mheer te bieden 
heeft. Iedereen die aanwezig 
was zal het feest op zijn eigen 
manier beleefd hebben en 
heeft er zijn eigen herinnerin-
gen aan bewaard. 

Waar een klein dorp 
groot in kan zijn
Het ZLF 2007 werd op maan-
dag �6 juli afgesloten met een 
feestavond voor alle mede-
werkers die zich het afgelopen 
anderhalf jaar, de afgelopen 
weken en het afgelopen feest-
weekend met hart en ziel heb-
ben ingezet voor het doen sla-
gen van het evenement. Want 
dat het geslaagd was, staat als 
een paal boven water. Met z’n 
allen hebben we Mheer weer 
op de Limburgse kaart gezet. 
Er zal nog lang nagepraat 
worden over dit unieke schut-
ters- en dorpsfeest. Het ZLF 
is nu echt voorbij, maar de 
herinneringen nemen we mee. 
Opnieuw hebben we laten zien 
waar een klein dorp groot in 
kan zijn. Dit was Mheer. Meer 
dan ooit!

  Armand Opreij 
voorzitter Stuur-
groep ZLF 2007

Het artikel, aan-
vankelijk bedoeld om de vele 
vrijwilligers een terugblik te 
bieden, is van redactiewege 
ietwat ingekort.

Foto’s: Lieske Leunissen en Fred Vliegeng  Ludiek: een verbouwde Mheerse voortuin.
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OLS 2008 Mheer
‘Mheer dan ooit’
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Foto’s collage:
Lieske Leunissen, Klimmen

Fred Vliegen, Sittard
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Baarlo heeft een kanon!
BAARLO - Een lang 
gekoesterde wens van 
de Baarlose schutterij 
St.-Antonius en St.-
Petrus is in vervulling 
gegaan: Baarlo heeft 
een kanon! Het is een 
exacte replica van een 
Nederlands kanon uit 
1772. Belangrijkste reden 
voor de komst van het 
kanon is om de schutterij 
nog meer te betrekken 
bij het dorpsgebeuren 
en andersom. Het 
kanon zal naast gebruik 
bij activiteiten van de 
schutterij ingezet worden 
bij het inschieten van de 
vastelaovend, de kermis en 
het nieuwe jaar. Behalve 
het kanon is de schutterij 
ook uitgebreid met een 
heus kanonniersbataljon 
en een commandant.

Inzegenen wapen
Het kanon werd op zondag 
26 augustus 2007 officieel in 
gebruik genomen. Dit gebeur-
de na inzegening door pastoor 
Janssen op het plein voor de 
kerk. In zijn toespraak vertelde 
de geestelijke dat het inzege-
nen van wapens eigenlijk niet 
gepast is. Omdat het kanon 
echter gebruikt gaat worden 
bij feestelijke en vreugdevolle 
gebeurtenissen wilde hij het 
graag inzegenen. Rond �� uur 
werden de eerste drie saluut-
schoten gelost. De belangstel-
ling van de Baarlose bevolking, 
met zo’n 500 toeschouwers, 
was groot. 

Initiatief Wim 
Rosenberg
De bekende Baarlose schut-
ter Wim Rosenberg nam het 
initiatief tot het maken van dit 
kanon. Hij had met zijn zoon 
Peter afgesproken dat er een 
kanon zou komen als Peter 

ooit voorzitter van schutterij 
St.-Antonius en St.-Petrus zou 
worden. In 2006 werd Peter 
Rosenberg voorzitter van de 
schutterij, kort daarna begon 
Wim met het bouwen van een 
kanon. Voordat hij echt aan 
het werk kon, moesten er eerst 
twee belangrijke voorwaarden 
worden ingevuld. Er moest 
een behoorlijk geldbedrag 
op tafel komen en – zeker zo 
belangrijk – een vergunning 
voor de bouw van een kanon. 
Een kanon blijft natuurlijk 
een wapen. Met de hulp van 
sponsoren werd het financiële 
plaatje ingevuld en kon Wim 
Rosenberg aan de tekeningen 
beginnen.

Baarloos product
De bouw van het kanon was 

zeker geen eenvoudige opgave. 
Om te beginnen moest gezocht 
worden naar het juiste model. 
Uitgangspunt hierbij was dat 
het een kopie moest zijn van 
een kanon dat ten tijde van 
de oprichting van de schut-
terij (�875) gangbaar was. Met 
behulp van het Legermuseum 
in Delft werd het daar aanwe-
zige kanon, in �772 gemaakt 
door geschutsgieterij Maritz, 
uitgekozen. Een opvallend 
detail is dat het kanon een 
bijna volledig Baarloos pro-
duct is. Het afuit, onderstel, 
van het kanon is gebouwd 
door vier leden van de schut-
terij. Ook het  smeed- en ijzer-

werk zijn zelf gedaan en de 
loop van het kanon is gegoten 
door ijzergieterij Geraedts in 
Baarlo.

Slechts saluutschoten
Overigens hoeft niemand 
bang te zijn dat Baarlo met 
het kanon de naburige dor-
pen en steden gaat aanvallen. 
Het kanon is namelijk enkel 
en alleen geschikt voor het 
afschieten van saluutschoten. 
Met zwart kruit en een prop 
vochtig papier wordt een 
explosie met knal en rook 
gemaakt.

   Tekst & foto: Bart Hölscher

g  Het spiksplinternieuwe 
Baarlose kanon, bediend door 
een kanonniersbataljon, wordt 
aan de Baarlose bevolking 
gepresenteerd.

 

g  Wim Rosenberg,  
maker van het kanon.

 

g  Peter Rosenberg,  
nieuwe voorzitter.
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Viering 27e verjaardag Maestrichtsche d.d. 
Stadsschutterij 1815
MAASTRICHT - Zondag 30 september vierde de 
Maestrichtsche DienstDoende Stadsschutterij 1815 de 
27e verjaardag van de heroprichting met een H. Mis, 
de huldiging van jubilarissen, aandacht voor behaalde 
prestaties alsmede de onthulling van een bijzonder, 
ruim honderd jaar oud, schilderij. 

Schuttersmedaille
Volgens traditie is op het einde 
van de H. Mis door Lkol bd 
der Limburgse Jagers Nico 
Vroom bij de drie jubilaris-
sen, die hun �5-jarig lidmaat-
schap bij de schutterij vieren, 
de Schuttersmedaille voor 
eervolle en langdurige geüni-
formeerde dienst als schutter 
opgespeld.

Ceremonieel appel
Tijdens het ceremonieel appel 
op het exercitieterrein van de 
schutterij heeft de voorzitter 
van de R.K. Zuid-Limburgse 
Schuttersbond, de heer Jacob 
Gorissen, namens de OLS-
Federatie aan Elt. Rens Lasoe 

de OLS-medaille in zilver uit-
gereikt en heeft Lkol bd. Nico 
Vroom bij Schutter �e kl. Frans 
Boesten de Schuttersmedaille 
voor 20 jaar eervolle en lang-
durige geüniformeerde dienst 
als schutter opgespeld.
Verder kreeg de schutter van 
het jaar 2007, sergeant-majoor 
kwartier- en munitiemeester Jo 
Evers, door de  voorzitter van 
de DD. Stadsschutterij Peter 
Kok het zilveren plaatje beho-
rende bij deze titel opgespeld.
Tevens kreeg bordjesdrager 
Thomas Emmer het plaatje 
behorende bij de 9e prijs ‘Beste 
bordjesdrager OLS 2007’ over-
handigd.

Jubilarissen
De jubilarissen zijn:
•  Eerste luitenant, comman-

dant vaandelwacht: Rens 
Lasoe, 25-jarig lidmaat-
schap

•  Schutter der �e klasse: 
Frans Boesten, 20-jarig lid-
maatschap

•  Schutter der �e klasse: 
Etienne Olders, �5-jarig 
lidmaatschap

•  Schutter der �e klasse: Jean 
Jalhay, �5-jarig lidmaat-
schap

•  Schutter der �e klasse: Jacq 
Prop, �5-jarig lidmaat-
schap

Schilderij uit 1905
Tijdens deze receptie heeft 
dhr. Jean Jacobs, wethouder 
van de gemeente Maastricht, 
geassisteerd door mevrouw 
M.J. Schaepkens van 

Riempst, het originele schilde-
rij van Henri Govaerts voor-
stellende de officieren van de 
Maestrichtsche DienstDoende 
Schutterij in �905 door de 
gemeente Maastricht aan onze 
vereniging in bruikleen gege-
ven, onthuld.

Vaandeldrager
Alhoewel het geen officieel 
jubileum betrof, werd vaan-
deldrager adjudant Frans 
Schuijren ook in het zonnetje 
gezet vanwege het feit dat hij 
25 jaar vaandeldrager – het 
‘boegbeeld’ – van onze schut-
terij is.

g  Onder het in bruikleen gege-
ven schilderij uit 1905, vlnr.: 
tweede luitenant Ger van 
Bun, mevr. Schaepkens van 
Riempst, voorzitter Peter Kok 
en wethouder Jean Jacobs.

 

g  Tijdens het ceremonieel appel stonden de jubilarissen en de te huldi-
gen schutters stram in gelid aangetreden. Vlnr: bordjesdrager Thomas 
Emmer, Schutter v/h jaar Jo Evers, en de jubilarissen Jean Jalhay (15 
jr), Jacq Prop (15 jr), Etienne Olders (15 jr), Frans Boesten (20 jr) en 
Rens Lasoe (25 jr).
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Koningmeisteken Oost-Maarland
OOST–MAARLAND - Zondag 9 september vond in 
Oost-Maarland het traditionele koningmeisteken plaats. 
Dit feest wordt evenals het koningvogelschieten maar 
eens in de twee jaar gevierd.

Koningin op 
boerenwagen
Het feest begon traditioneel 
met een rondgang door de 
gemeenschap Oost-Maarland. 
Voordat de optocht kon ver-
trekken, werden koningin 
Clemence Meertens en de 
bruidjes door de schutterij en 
de jonkheid van Oost afge-
haald. Daar werd de koningin 
verwelkomd door wnd. com-
mandant Patrick Liebens, die 
haar en haar bruidjes uitno-
digde om plaats te nemen op 
de versierde boerenwagen die 
dit jaar getrokken werd door 
een Mechels Paard. Hierna 
begon de rondgang door Oost-
Maarland met een tussenstop 
bij de woning van de koning. 

Laptop en sabel
Naar oude traditie worden de 
eregasten bij de koning thuis 
ontvangen om daar onder 
het genot van een drankje 
en hapje te wachten op de 
koningin. Onder de eregasten 
waren de grafelijke familie De 
Liedekerke, pastoor Dohmen 
en officieren, ridders en ere-

leden van het Broederschap. 
Nadat de koningin met haar 
gevolg arriveerde bij de 
woning van koning Johnny 
de Lang, werd de laatste 
verwelkomd en uitgenodigd 
om schutterij en jonkheid te 
inspecteren. Na de openings-
woorden van vice-voorzitter 
Patrick Liebens, las de konin-
gin haar gedicht voor. Zij bood 
namens de gemeenschap Oost-
Maarland het cadeau (de Mei) 
aan. De koning had als cadeaus 
een laptop en een officierssabel 
gekozen ter herinnering aan 
zijn koningschap. Door kolo-
nel Gerard Odekerken werd 
hem de koningshuls (de ver-
zilverde huls waarmee de vogel 
naar beneden geschoten is) 
aangeboden. Pastoor Dohmen 
sloot zich namens de parochie 
aan bij de felicitaties.

Koningscramignon
De koning dankte vervol-
gens de inwoners van Oost-
Maarland voor de mooie 
cadeaus, zei dank aan schutte-
rij en jonkheid voor hun inzet 
om dit feest te doen slagen en 

nodigde eenieder uit om deel 
te nemen aan de koffietafel. 
In optocht werd vertrokken 
naar verenigingslokaal café 
Parasol, waar de koning het 
defilé afnam en waar vervol-
gens de koningscramignon 
werd gedanst. Na de koffietafel 
bezocht de koning met zijn 
gevolg, onder muzikale bege-
leiding van de schutterijdrum-
band de cafés in de gemeen-
schap en werd er nog gefeest 

tot in de late uurtjes. Door de 
goede korpsgeest van de schut-
terij en de medewerking van 
de jonkheid kunnen we weer 
terugkijken op een geslaagd 
feest.

  Kolonel Gerard Odekerken

g  De koningin met de bruidjes op de boerenwagen. g  Het koningspaar van Oost-Maarland met zijn gevolg.

g  Koning Johnny de Lang ont-
vangt zijn cadeaus: een laptop 
en een sabel.
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Schutterstreffen Oktoberfeest Sittard:

grenzeloze verbroedering tussen  
schutterijen en gildes
SITTARD - Van 19 t/m 
24 oktober vormde 
de binnenstad van 
Sittard voor de derde 
keer het decor van de 
Oktoberfeesten. Een 
combinatie van kermis, 
grote feesttenten met 
dagelijks optredens van 
bekende artiesten en op 
zondag het inmiddels ook 
buiten Limburg bekende 
schutterstreffen. 

Muzikaal 
schuttersgilde Gendt
Dit jaar waren er twee gildes 
uit de schutterskring ‘Rijk 
van Nijmegen – de Betuwe’ 
te gast op uitnodiging van de 
organiserende Stadsschutterij 
Sint-Rosa Sittard. Op zater-
dagavond mocht een bomvolle 
feesttent al genieten van een 
populair mini-concert van 
de drum- en showfanfare 
van het schuttersgilde Sint-
Sebastianus Gendt. Met num-
mers van onder meer Jan Smit 
en Frans Bauer wisten zij de 

tent spontaan tot meezingen 
te bewegen. De leden van 
het Sebastianusgilde bleven 
aansluitend gezellig meefees-
ten bij het avondvullende 
optreden van ‘die Lustigen 
Schlagerfreunde’. Na het ont-
bijt op zondagmorgen trokken 

de muzikanten uit Gendt al 
door de straten van Sittard 
om hun muzikale kunnen te 
bewijzen. In de tent verzamel-
den zich inmiddels de overige 
schutterijen, waaronder ook de 
gilden van Sint-Gangulphus 
en Sint-Laurentius uit het 
Gelderse Huissen. 

Defilé met paraplu en 
eresalvo
Klokslag twee uur zette de 
optocht, voorafgegaan door 
een door twee stevige paarden 
getrokken bierwagen van de 
Brand-brouwerij uit Wijlre, 
zich in beweging. Helaas 
waren de weergoden ons niet 
zo goed gezind en moesten de 
paraplu’s erbij gehaald worden 
om met name de koninginnen 
te beschermen tegen de regen. 
Maar dat mocht de pret niet 
drukken en iedereen genoot 
volop van de optocht door 
de Sittardse straten. Vooral in 

de winkelstraten stond veel 
publiek, mede omdat de shops 
open waren door de koopzon-
dag in de stad. Op de Oude 
Markt, tussen de Basiliek en 
het Mariapark, werd het defile 
afgenomen door onder meer 
het koningspaar van Sint-Rosa 
Sittard, de burgemeesters van 
Sittard en het Duitse Selfkant 
en de Europees schuttersko-
ning 2000, Harry Ketels uit 
Didam, en zijn echtgenote. Het 
werd een een kleurrijk defilé 
vol muziek, vendelzwaaiers 
en een heus eresalvo door het 
Stadsgilde Sint-Catharina �480 
uit Weert met hun musketten. 

Halve liter
Na terugkeer in de feesttent 
werden de deelnemers door de 
organisatie getrakteerd op een 
bierpul, gevuld met een halve 

g  Vendeliers St.-Sebastianusgilde 
Gendt (Gld).

 

g  Andre Poerteners – koning der koningen Oktoberfeest 2007 – en 
echtgenote Elly tijdens de optocht.



liter Duits bier, de jeugdige 
deelnemers kregen pennin-
gen die toegang gaven tot de 
kermisattracties. Vervolgens 
kregen alle deelnemende ver-
enigingen de gelegenheid zich 
te presenteren en kregen zij 
een blijvende herinnering aan 
dit feest uitgereikt. 

Schalbruchs koning der 
koningen
Aansluitend begaf het gezel-
schap koningen en de beide 
burgemeesters zich naar de 
naast de feesttent geplaatste 

kogelvanger om te strijden om 
de titel ‘koning der koningen 
Oktoberfeest Sittard 2007’. 
Het werd een spannende strijd 
waarbij de vogel het zwaar te 
verduren had, maar na ruim 
�00 schoten kwam de plaat los 
en was klaar om te vallen. Met 
een welgemikt schot gaf de 
volgende schutter de vogel het 
genadeschot en behaalde de 
begeerde titel. Het was Andre 
Poerteners, koning 2007 van 
de Schützenbruderschaft Sankt 
Peter und Paul Schalbruch 
(gemeente Selfkant). Hij 

mocht in de feesttent de bij de 
titel behorende trofee in ont-
vangst nemen uit handen van 
de voorzitter van Sint-Rosa, 
Fred den Rooijen. Daarna 
werd er door de schutters nog 
volop feest gevierd in de tent 
en werden er tal van nieuwe 
vriendschapsbanden gelegd 
tussen de Duitse, Gelderse 
en Limburgse schutters- en 
gildebroeders. Dat alles op 
de muzikale klanken van het 
orkest ‘De Rosentaler’. 
Gezien de vele positieve reac-

ties op de derde editie van het 
Oktoberfeest Schutterstreffen 
zal dit feest ook in 2008 weer 
op de schutterskalender prij-
ken. Alle schuttersvrienden 
zijn nu al van harte uitgeno-
digd deze dag samen met ons 
mee te vieren. 

  Tekst: Thimo Zegers, Sittard. 
Foto’s: Etienne Zegers, Sittard.  
www.zegers-fotografie.tk

g  Koningspaar Sint-Gregorius 
Illikhoven.

 

g  Koningspaar van het gilde uit Huissen (Gld). 
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Honderd jaar schuttershistorie vastgelegd in een jubileumboek

VENRAY – In 2008 zal de 
schuttersbond van Noord- 
en Middenlimburgse 
schutterijen, broeder-
schappen en gilden, de 
schuttersbond ‘Juliana’ 
haar eeuwfeest gaan 
vieren. Het is binnen de 
OLS-Federatie de tweede 
schuttersbond van de 
negen, die dit eeuwfeest 
mag gaan vieren en 
het belooft een waar 
verbroederingsfeest te 
worden.
 
Honderd jaar historie lig-
gen achter ons en natuurlijk 
dient dit aloude cultuurgoed 
bewaard te worden tot in leng-
ten van jaren. Dit was ook één 
van de redenen waarom het 

bondsbestuur ruim twee jaar 
geleden besloten heeft om een 
jubileumboek te gaan samen-
stellen, waarin honderd jaar 
schuttershistorie in Noord-en 
Middenlimburg beschreven 
wordt en waarbij alle aangeslo-
ten verenigingen ook de kans 
krijgen om zich te presenteren 
in dit jubileumboek.
 
Vanuit het bondsbestuur kre-
gen Gé Arts (Sint-Martinus 
Tegelen) en Bernie van Lierop 
(’t Zandakker Gilde Sint-Jan 
Venray) de opdracht om het 
jubileumboek te gaan samen-
stellen en dat was zeker geen 
geringe klus en zij zijn nog 
dagelijks bezig om het jubile-
umboek te verfraaien. Ruim 
twee jaar later is het resultaat 

nadrukkelijk te zien, een schit-
terend full-colour jubileum-
boek, waarin alle verenigingen 
nadrukkelijk aan bod komen. 
 
Het eerste jubileumboek zal 
op zaterdag �9 april 2008 door 
de samenstellers worden over-
handigd aan de gouverneur, 
de heer Leon Frissen, en dit 
zal geschieden in het feestpa-
viljoen op de schuttersweide 
in Neer, alwaar op vrijdag �8, 
zaterdag �9 en zondag 20 april 
2008 het eeuwfeest gevierd 
gaat worden met een grote 
deelname van (inter)nationale 
schutterijen en schuttersgilden.
 
Voorinschrijving
Natuurlijk wil het bondsbe-
stuur eenieder in de gelegen-

heid stellen om dit jubileum-
boek te kopen. Er wordt een 
extreem lage verkoopprijs 
gehanteerd van € �0,00 en om 
teleurstellingen te voorkomen 
is vanaf heden de voorin-
schrijving begonnen, die zeer 
goed verloopt. U kunt dit 
jubileumboek reserveren via 
het mailadres: Bvanlierop@
home.nl o.v.v. uw naam, adres-
gegevens en telefoonnummer 
of schriftelijk via Bingelkruid 
7, 5803 BM te Venray. Meer 
informatie vindt u op de web-
site www.�00jaarjuliana.nl



Nieuwe uniformen St.-Lambertus Broeksittard
BROEKSITTARD - Op zaterdag 5 mei j.l. was het 
eindelijk zover: de inzegening van de nieuwe uniformen 
van St. Lambertus Broeksittard. Na een voorbereiding 
van bijna drie jaar presenteerde de schutterij haar 
nieuwe uniformen aan de inwoners van Broeksittard. 
Het kleurrijke uniform van de Braziliaanse cadetten, 
sinds 1988 gedragen, droeg bij aan kleur en cultuur 
tijdens de vele gebeurtenissen in eigen dorp en de 
diverse schuttersfeesten in Nederlands en Belgisch 
Limburg. Er werd nu echter gekozen voor een geheel 
nieuwe outfit en wel die van de Amerikaanse Cadetten.

In 2004 is begonnen met 
de voorbereidingen om het 
gigantische bedrag, dat met 
de aanschaf van nieuwe uni-
formen gemoeid is, bij elkaar 
te halen. Door de bijdrage 
van diverse goede sponsoren 
en donateurs, waaronder het 
Prins Bernhard Cultuurfonds, 
was het mogelijk over te 
gaan tot de aanschaf van de 
uniformen. Er werd een uni-
formencommissie ingesteld 
die op onderzoek moest naar 
nieuwe uniformen. Een zeer 
moeilijke taak, aangezien velen 
de oude uniformen toch nog 
steeds heel mooi vonden. Na 
veel werk en uitzoekerij kwam 
zij met een drietal voorstel-

len, waaruit de vereniging kon 
kiezen. In de algemene leden-
vergadering van �9 maart 2006 
werd de knoop doorgehakt en 
werd met duidelijke meerder-
heid gekozen voor het huidige 
uniform. Men kon nu verder 
aan de slag met het opvragen 
van offertes en dergelijke en 
daarna het vervaardigen van 
een proefuniform. Hierna 
volgde de diverse pas-sessies, 
wat vaak leidde tot de nodige 
hilariteit. 

Eindelijk was het dan zover. 
Op zaterdag 5 mei werden 
de nieuwe uniformen in een 
mooie Heilige Mis in de kerk 
van O.L.V. Geboorte door pas-

toor Vergouwen ingezegend. 
Daarna werd er een rondgang 
gemaakt zodat de inwoners 
van Broeksittard de nieuwe 
uniformen konden bewonde-
ren. Aangezien er veel lovende 
woorden en applaus te horen 
waren, denken we met de aan-
schaf van deze uniformen een 
goede keus gemaakt te hebben.

  Tonita Dreissen 
Secretaris schutterij  
St.-Lambertus Broeksittard
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g  Passen op maat.

g  Hoe wordt dit een uniform?

De vereniging in het nieuw.
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BROEKSITTARD - Op zondag 
�6 september, in het weekeinde 
waarin wij ons onze patroons-
feest vieren, vond traditiege-
trouw het koningsvogelschie-
ten plaats. Nadat de schutterij 

met genodigden op de schiet-
weide was aangekomen, begon 
de middag niet zoals gewend. 
In plaats van dat iedereen zich 
richting schietboom begaf om 
de strijd om het koningszilver 

te aanschouwen, 
vroeg Jo Herffs, 
voorzitter van de 
Bond Eendracht 
Born-Echt e.o., even 
de aandacht.
Hij was aanwezig om 
ons zeer gewaardeerd 
lid Math Wilms de 
gouden medaille 
van de Europese 
Gemeenschap 
van Historische 
Schuttersgilden in 
de Ridderorde van 
de H. Sebastianus 
op te spelden. Dit 
alles gebeurde in 
het bijzijn van eer-
waarde heer pas-
toor Vergouwen, 
beschermheer 

H. Penners, wethouder I. 
Widdershoven en heel veel 
publiek. Het was een complete 
verrassing voor M. Wilms, die 
niets in de gaten had, dat dit 
allemaal gepland was. 
Op zaterdag 22 septem-
ber, tijdens het traditionele 
koningsbier werd hij, samen 
met onze jubilarissen Jozef 
Winthagen, Frans Hermans 
en Petro Willems nogmaals in 
het zonnetje gezet. Petro is 25 
lid en kreeg van Jo Herffs en 
bondsbestuurslid Lies Nieling 
de zilveren medaille van de 
OLS-federatie overhandigd. 
Ook van de Limburgse Bond 
van Tamboerkorpsen kreeg hij 
de zilveren speld opgespeld. 
De heren Jozef Winthagen en 
Frans Hermans zijn zelfs 60 
jaar lid van onze vereniging 
en voor hen was wethouder 
Widdershoven wederom 
naar Broeksittard gekomen 
om beide heren te eren met 
de speld van de gemeente 

Sittard-Geleen. Na de nodige 
plechtigheden maakte voor-
zitter De Bruijn bekend dat 
de heren Wilms, Hermans en 
Winthagen benoemd waren 
tot Erebestuursleden van 
St.-Lambertus. Hierna was 
het tijd voor een zeer gezel-
lige feestavond die tot in de 
kleine uurtjes duurde. Namens 
beschermheer, bestuur en alle 
leden nogmaals van harte gefe-
liciteerd met de diverse onder-
scheidingen. 

  Tonita Dreissen, secretaris

BROEKSITTARD - Op �5 en 
�6 september was het weekend 
van onze patroonheilige St.-
Lambertus en dus ook weer 
het traditionele koningsvogel-
schieten. Dankzij het goede 
weer komen de toeschouwers 
in groten getale naar onze 
schietweide om met eigen ogen 
te kunnen zien wie de nieuwe 
koning  wordt. De schutterij 
wordt wederom begeleid door 
fanfare St.-Caecilia, diverse 
eregasten en genodigden. Dit 
jaar is ook weer Bill Walraven 
uit de V.S. overgevlogen om 
de kermis in Broeksittard met 
de schutterij te vieren. Nadat 
de ‘oude’ koning Hein Nieling 
is ontdaan van het konings-

zilver kan de strijd beginnen. 
Onder de grote buks komt 
een ware nek- aan nekrace 
op gang om de felbegeerde 
titel. Welgeteld �60 schoten 
zijn er nodig om de strijd te 
beslechten. Om ca. �7.00 uur 
is het wederom Hein Nieling 
die de titel opeist, weliswaar 
een beetje geholpen door de 
wind. Hein is sinds �970 lid en 
bekleedt momenteel de rang 
van generaal. Tevens is hij lid 
van het bestuur en is hij de 
schietmeester. Hij zal zich tij-
dens de schuttersfeesten laten 
vergezellen door zijn vrouw 
Lies Nieling, die al enige jaren 
als bestuurslid van de bond 
Eendracht Echt e.o. actief is. 

Vanaf deze plaats 
onze felicitaties 
aan het konings-
paar en heel veel 
succes tijdens het 
schuttersseizoen 
2008. Op naar het 
keizerschap?

  Namens schutte-
rij St. Lambertus 
Broeksittard, 
Tonita Dreissen, 
secretaris

Oud en nieuw 
koningspaar Hein 

en Lies Nieling, 
Broeksittard.

St.-Lambertus Broeksittard eert jubilarissen

Math. Wilms onderscheiden

Nieuwe schutterskoning St.-Lambertus Broeksittard

g  Jubilarissenhuldiging.

g  Zilveren jubilaris Petro 
Willems.
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Thriller in ‘Beeg’
GREVENBICHT - Op zaterdag 8 september 
jl. staat het koningsvogelschieten weer 
op het programma in Grevenbicht. 
Schutterij ‘Van het Heilig Kruis’ en 
schutterij ‘Eendracht’, beide thuis horend 
in dit Maasdorp, organiseren al jaren 
het koningsvogelschieten gezamenlijk. 
De laatste editie verloopt wel heel erg 
bijzonder bij Eendracht.

Schot na schot
Wie van de liefhebbers zal 
de eer voor zich opeisen? 
Gaandeweg wordt het wel erg 
spannend, gelijk een thril-
ler. Bij het �37e schot komt 
de vogel, die uit een plaat 
geschoten dient te worden, los 
te liggen in de ring zonder dat 
deze valt. Alom wordt gedacht 
dat er nog slechts een schot 
rest tot de ontknoping. Schot 
na schot volgt zonder resul-
taat. Tot ieders verbazing zal 
het nog negen schoten kosten 
voordat de vogel zijn vrijheid 
terug krijgt; het lijkt wel alsof 
hij geniet van het uitzicht, zo 
hoog.

Arno Helgers en Lizzy 
Maassen
Nieuwe koning werd Arno 
Helgers. Hij is 32, zo’n tien 
jaar lid en loopt mee bij 

Eendracht als 
geweerdrager. 
In 2008 zal hij 
voor de eerste 
keer als koning 
samen met zijn vriendin Lizzy 
als koningspaar zijn schutterij 
vertegenwoordigen. Zij is der-
tien jaar lid en is een van de 
tamboers bij de ‘muziek’.

Eigenwijze vogel voor 
Brian Arntz
Bij de zustervereniging, schut-
terij van het Heilig Kruis, 
moest Vincent Driessen met 
lede ogen aanzien dat hij de 
titel moest afstaan aan de acht-
tienjarige Brian Arntz. Deze 
wist met het 95e schot de vogel 
naar beneden te halen en zich 
daarmee tot koning 2008 te 
schieten. Op zesjarige leeftijd 
werd Brian lid als bieleman; 
dit heeft hij een aantal jaren 

gedaan en niet onverdien-
stelijk. Vervolgens werd hij 
bordjesdrager en ook hiermee 
is het hem gelukt op te vallen; 
meerdere malen wist hij een 
eerste prijs of zilveren schildje, 
zelfs op een OLS en ZLF, in de 
wacht te slepen.

A schutter
Daarna is hij diverse jaren 
tamboer en ook schutter; zelfs 
het A zestal weet hij te berei-
ken op deze jonge leeftijd. 
Vandaar dat het voor hem 
geen probleem is, om de vogel 

op de juiste manier te raken. 
In schuttersjargon: op tien uur 
weet hij met het juiste, defini-
tieve schot de vogel naar bene-
den te halen. De jonge koning 
is het komend seizoen voor het 
eerst koning; hij zal zich weten 
bijgestaan door zijn vriendin 
Michelle Hendrikx.

Beide schutterijen wensen dan 
ook de koningsparen veel ple-
zier en succes toe tijdens het 
komend schuttersseizoen. 

   Jean Arntz en Peter Peeters

g  De Grevenbichtse koningsparen, geflankeerd door de vaandeldragers: 
Lizzy Maassen en Arno Helgers van Eendracht en Brian Arntz en 
Michelle Hendrikx van het Heilig Kruis.

 

GREVENBICHT - De 
woorden van Caesar, ‘Veni, 
vidi, vici’ (‘Ik kwam, zag en 
overwon’), neemt Chantal 
Arntz, die tamboer is, 
toch wel héél erg serieus, 
als ze aan de wedstrijd 
van het gezamenlijk 
wisselkruisschieten 
begint. Deze vond op 8 
september plaats tussen 
de twee Grevenbichtse 

schutterijen, het ‘Heilig 
Kruis’ en de ‘Eendracht’, 
maar werd niet op één dag 
uitgeschoten. 

Schuttersbloed
Met 6 schutters van het Heilig 
Kruis en 4 van de Eendracht 
werd de wedstrijd vervolgd, 
met in totaal 23 rondes op 
punten en � op stokjes. Daar 
toont Chantal zich de sterkste 

tussen alle mannen, schutters-
bloed kruipt toch waar het niet 
gaan kan! Zij is niet bang voor 
de buks en staat haar ‘vrouw-
tje’ wel; ze schiet dan ook mee 
in het A-zestal. Op �8 augustus 
jl. heeft ze bovendien de oud-
wethouder Mulder wisselbeker 
gewonnen.

Martin Albers bekers
Met het wisselkruis won 
Chantal bovendien de Martin 
Alberts dameswisselbeker, dus 
2 prijzen in een wedstrijd! 
Bieleman Harold Peeters (2e) 
won de Martin Alberts heren-

wisselbeker; als 3e eindigde 
koning 2008 Brian Arntz, 
4e werd geweerdrager Hans 
Helgers, allen van het Heilig 
Kruis. De 5e plaats was voor 
Rob Bruls van de Eendracht.

Bielemantreffen 
Waubach
De bielemannen Harold 
Peeters en Thei Smeets van het 
Broederschap zorgden ook nog 
eens voor een goed resultaat: 
ze zijn 3e geworden op het bie-
lemantreffen te Waubach op 
�5 september jl.

Wisselkruis Grevenbicht

Chantal Arntz verslaat alle mannen
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Jo Waajen nieuwe koning St. Martinus Born
BORN - Op 26 augustus jl. werd op de ‘sjöttewei’ een 
spannende strijd om het koningschap gestreden. Zou 
het regerend koning Rob Deuss lukken om ‘keizer in 
de wacht’ te worden? De houten koningsvogel gaf zich 
lange tijd niet gewonnen. Er werd door de kanshebbers 
gekeken met verrekijkers en volop gespeculeerd, maar 
uiteindelijk was het Jo Waajen die het 153e en tevens 
genadeschot loste. De koning van het seizoen 2007-2008 
was een feit. Jo is geen onbekende in ‘koningsland’, hij 
was eerder koning in 1994 en 1998.

Jo Waajen, de man met de 
snor, is een begrip in Born. 
Hij is een schutter in hart en 
nieren. Begin jaren ’60 was hij 
actief als tamboer bij de oude 
schutterij. Toen er sprake was 
van een mogelijke heroprich-
ting van de schutterij, was Jo 
als een van de eersten present. 
Ditmaal werd hij geen tam-
boer, maar vaandrig. Sinds de 
heroprichting in �986 is hij 
ruim 20 jaar actief geweest 
als vaandrig. Maar Jo is niet 
alleen actief bij de schutterij 
maar ook bij diverse andere 
verenigingen. Zo is hij onder 

meer vaandrig 
bij harmonie 
l’Union (bij 
gelijktijdige acti-
viteiten ‘geit de 
sjötterie veur’!), 
lid van de raad 
van elf van de 
Bessemebènjers 
en voor de dui-
venclub verricht 
hij hand- en 
spandiensten.

“Sjöt” in 
hart en 
nieren
Jo schiet in het 
A-zestal, maakt 
deel uit van het 
exercitiepelo-
ton en is thans 
geweerdrager. 
Samen met zijn 

vrouw Annie 
organiseert hij 

sinds jaar en dag elke zaterdag 
de oud-ijzeractie. Deze heeft 
al heel wat geld in het schut-
terslaatje gebracht. Voor zijn 
activiteiten binnen de schut-
terswereld kreeg Jo in 2006 de 
gouden OLS-onderscheiding.

Verdienstelijke 
echtgenote
Zijn vrouw Annie kreeg de 
‘oorkonde van verdienste’ plus 
de daarbij horende draag-
speld. Dit als dank voor haar 
jarenlange tomeloze inzet. 
Al bijna 2� jaar is zij een lid 
waarop men kan bouwen, 

weliswaar niet geüniformeerd, 
maar onmisbaar voor onze 
vereniging. Zij was het eerste 
vrouwelijke lid binnen de 
schuttersbond ‘Eendracht’ 
Born-Echt e.o. waaraan deze 
blijk van waardering werd toe-
gekend. 

Verzamelwoede
De grootste hobby van Jo is 
verzamelen. Hij heeft kof-
fers vol met schuttersfoto’s en 
overal in huis staan en hangen 
Elvis-snuisterijen. In een vitri-
nekast zijn tal van schuttersat-
tributen en behaalde prijzen 
tentoongesteld. Ook is er een 
apart hoekje met gedach-
tenisprentjes van overleden 
schutterscollega’s. ‘Sjötterie 
veur ummer’ luidt een tekst 
in deze vitrine. En die tekst 
spreekt boekdelen, alles in huis 
herinnert aan de schutterij. 
Sterker nog, waar het huis van 
Jo en Annie is gebouwd, was 
eind jaren vijftig het schut-
tersterrein. En het toenmalige 
schuttersfeest wakkerde het 
schuttersvuur in Jo aan. Toeval 
bestaat niet.

Koningspaar 2008
Samen met Tiny Dohmen 
vormt hij het komend sei-
zoen het nieuwe koningspaar. 
Dat heeft te maken met een 
belofte die Jo in �998 aan 
Tiny deed. Zou hij nog ooit de 
vogel afschieten, dan zou Tiny 
koningin worden. Ze heeft veel 
geduld moeten hebben, maar 
nu is het dan zover. Ook Tiny 
is geen onbekende binnen de 
schutterij. Zij is de vrouw van 
buksmeester Dré Dohmen. Al 
jarenlang beheert Tiny de uni-
formen. Haar achtergrond als 
coupeuse komt hierbij natuur-
lijk prima van pas. Daarnaast 
is het mede aan Tiny te danken 
dat keizer Martin van Beek 
zoveel prijzen in de wacht 
sleept. Zij zorgt ervoor dat 
Martin er piekfijn uitziet bij 
elk uittreden. Tiny liep dit jaar 
mee als marketentster en staat 
altijd paraat om de helpende 
hand uit te steken.

  Angelique Heijnen 
Schutterij St. Martinus Born

g  St.-Martinus Born tijdens het ZLF.                           Foto: Fred Vliegen

g  Jo Waajen opnieuw koning in Born.
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Kampioenen...
Kampioenschap OLS
BAEXEM – Het persoonlijk 
kampioenschap van de OLS 
Federatie werd georganiseerd 
door schutterij St. Hubertus 
Nattenhoven. De prijsuitrei-
king vond tijdens de najaars-
vergadering op 6 oktober 
plaats.

Jeugd
Bij de jeugd werd de 3e 
prijs behaald door Dorien 
Vanclooster van St.-Amandus 
Opglabbeek (�3 punten), de 2e 
prijs was voor Lize Veuskens 
van HH. Harlindis & Relindis 

Ellikom (�9 punten) en de 
overwinning was voor Maartje 
Slenders, van St.-Amandus 
Opglabbeek (20 treffers). Een 
laag aantal treffers bleek der-
halve voldoende om de jeugd-
kampioenen te bepalen.

Persoonlijk kampioen
Het persoonlijk kampioen-
schap in de categorie �6+ 
kende zoals eerder vermeld 
een opvallend verloop. Na de 
pauze op de tweede kaveldag 
waren er nog drie schutters 
in wedstrijd voor de titel 
van Kampioen van de beide 
Limburgen, twee van Ellikom 
en een van Maasniel. Nadat 

g  De winnaars bij de jeugd, v.l.n.r.: 3e Dorien Vanclooster van St.-
Amandus Opglabbeek, 2e Lize Veuskens van HH. Harlindis & 
Relindis Ellikom en winnares Maartje Slenders van St.-Amandus 
Opglabbeek.

g  Kampioenen der beide Limburgen (16+) v.l.n.r.: 1e Rob Schouteden 
van HH. Harlindis & Relindis Ellikom, 2e Jaak Veuskens van HH. 
Harlindis & Relindis Ellikom, beiden met 258 treffers en 3e Wim 
Aendenroomer van St.-Urbanus Maasniel.

constateerde zelfs dat de wed-
strijd hierdoor ‘in mineur’ was 
geëindigd. Het OLS overweegt 
een reglementswijziging.

Het volgende Persoonlijk 

Kampioenschap der beide 
Limburgen zal op 26 en 27 
april 2008 in Ellikom georga-
niseerd worden.

  Tekst & foto’s: Luc Wolters

g  De volwassen en jeugdkampioenen van het OLS.
 

Henk de Klein 
kampioen Venray
VENRAY – Zondag 26 augus-
tus 2007 werd gestreden 
om het persoonlijk kampi-
oenschap van schutterij ´t 
Zandakker Gilde Sint Jan 
uit Venray. Hieraan namen 
3� schutters deel. Het werd 
uiteindelijk een strijd tussen 
de twee buksmeesters, Henk 
de Klein en Sjaak van Rhee, 
gewonnen door de eerste. Een 
dubbel succes, aangezien hij in 
het voorjaar reeds koning was 
geworden. g  V.l.n.r.: Sjaak van Rhee (2), Henk de Klein (1) en Peter Henssen (3).

Wim Aendenroomer van St.-
Urbanus Maasniel zijn 258e 
punt gemist had, meldde Jaak 
Veuskens van HH. Harlindis 
& Relindis Ellikom zich bij 
de wedstrijdleiding om mee 
te delen dat hij niet verder 
wenste te schieten en dat de 
titel van persoonlijk kam-
pioen naar schutterijgenoot 
Rob Schouteden zou gaan. 
De titel was voor Ellikom, 
daarover was geen discussie, 
maar de manier waarop heeft 
vraagtekens opgeworpen. De 
OLS-verantwoordelijke voor 
het schieten, Peter Ressen, 
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Algemeen klassement
 �. Chris Geurts St.-Martinus Asenray-Maalbroek 82� 
 2. Rob Aelmans St.-Urbanus Maasniel 820
 3. Peter Geenen St.-Sebastianus Neer 768
 4. Wim Bidlot St.-Joris Wessem 459
 5. Wim Aendenroomer St.-Urbanus Maasniel 44�
 6. Lau Geurts St.-Martinus Asenray-Maalbroek 2�6
 7. Marco vd. Meulenhof St.-Michaël Thorn  2��
 7. Peter Evers St.-Michaël Maasbracht-Beek 2��
 9. Pieter Bidlot St.-Joris Wessem �94
�0. Pierre van Melick St.-Sebastianus Herkenbosch �68

Eindklassering per klasse:
Alg. kampioen Chris Geurts St.-Martinus Asenray 82�
A-klasse Chris Geurts St.-Martinus Asenray 82�
B-klasse Peter Evers St.-Michaël Maasbr.-Beek �74
C-klasse mw. Els Aelmans St.-Urbanus Maasniel 54
D-klasse mw. Thea Deneer St.-Joris Wessem 25
E-klasse mw. Sabine Tobben St.-Urbanus Maasniel 36
Jeugd klasse Twan Poulussen St.-Michaël Ool  �2

g  De MLSB-kampioenen v.l.n.r.: Rob Aelmans 
(2e prijs) van St.-Urbanus Maasniel, Peter 
Geenen (3e prijs) van St.-Sebastianus Neer 
en winnaar Chris Geurts van St.-Martinus 
Asenray–Maalbroek.

Persoonlijke 
kampioenschappen 
MLSB
WESSEM - Op 8 en 9 septem-
ber 2007 zijn bij St.-Joris uit 
Wessem de persoonlijke kam-
pioenschappen van de Midden 
Limburgse Schutters Bond 
(MLSB) gehouden. In totaal 
hadden zich voor deze wed-

strijd 202 schutters geplaatst. 
Er gaven zich uiteindelijk �38 
schutters op, verdeeld over �4 
verenigingen. Om �� uur werd 
gestart met de kaveling op 
punten van �x�x� cm. met �22 
schutters van �� verenigingen. 
Op zaterdag 8 september was 
het redelijk goed schietweer; 
de zon liet zich af en toe zien 

en er stond wei-
nig wind. Op het 
einde van de dag 
waren er nog �� 
schutters over, 
die �26 punten 

hadden geschoten, te weten 9 
A-schutters en 2 B-schutters.

Op zondag 9 september werd 
de wedstrijd om �� uur hervat 
bij goed schietweer. Na �4 ron-
den schieten van 6 punten per 
schutter waren er nog 5 schut-
ters over. Vervolgens werd het 
9 punten per schutter en bij 
ronde 46 zelfs �8 punten per 
schutter en op tijd. Er volgde 
een ongemeen spannende 
finale tussen 3 achteropschut-
ters. Om circa �8 uur was de 
winnaar bekend. Op de derde 

plaats eindigde uiteindelijk 
Peter Geenen. Op de tweede 
plaats eindigde Rob Aelmans 
en winnaar werd Chris Geurts.
Alle schutters hartelijk gefe-
liciteerd met de door jullie 
behaalde resultaten en St.-
Martinus Asenray-Maalbroek 
veel succes met de organisatie 
volgend jaar. St.-Joris Wessem 
bedankt voor een goede orga-
nisatie en een snel verloop van 
de schietwedstrijd.,

   Secretaris MLSB 
Ron Maessen

g  In Ubachberg werden v.l.n.r. J. van Kan (1e prijs A-klasse) en Udo 
Tummers en Joyce Senden (resp. 1e en 2e B-klasse) gehuldigd.  
Foto: website

Kampioenschappen 
RKZLSB
SINT GEERTRUID – Bij de 
RKZLSB wordt het bonds-
kampioenschap bepaald 
door het beste schietresultaat 
tijdens de bondsschutters-
feesten. Deze werden in 2007 
gehouden in Wijlre, Epen en 
Sint-Geertruid. De week na 
het laatste bondsfeest vond op 
25 augustus in St.-Geertruid 
het schieten voor het indivi-
duele erekruis plaats. Na het 
inschieten van de �0 punten 
waren in de A klasse nog 35 
personen over en in de B-
klasse nog �7 personen. Na een 
zeer spannende strijd bij de 

Piet Lenssen 
Memorialbeker
VENRAY - De familie Lenssen 
heeft in �986 een beker in het 
leven geroepen ter herinne-
ring aan de erevoorzitter Piet 
Lenssen. Deze beker is jaarlijks 
bestemd voor die Venrayse 
schutter, die zich een heel sei-
zoen de beste schutter heeft 
getoond. Elf schutters hadden 
zich gekwalificeerd. Na een 
lange strijd wist Henk de Klein 
deze beker eveneens voor zich 
op te eisen, gevolgd door Sjaak 
van Rhee en Stefan van Lierop
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vijf laatste schutters die door 
baancommandant Leo Janssen 
werden uitgedaagd om vanaf 
dat moment geen drie schoten 
maar achttien schoten te los-
sen, werd aangenomen tot de 

meter nog maar 20 lux aangaf 
en de optekenaars het niet 
meer konden zien. Daarom 
werd er op zondag 26 augustus 
te Voerendaal verder gegaan 
om tien uur met de twee 

overgebleven schutters – John 
van Kan van Ubachsberg en 
A. Bartels van Voerendaal 
– die begonnen met 2 x �8 
punten van 0,8mm en daarna 
nog ieder 84 schoten deden 

op punten van 0,5 mm eer de 
strijd was beslist. 

  John Schreurs 
Schietcommissie RKZLSB

g  Mat Scheenen, opnieuw bonds-
kampioen EMM Weert e.o.

A-klasse
�.  Mat Scheenen St.-Cornelius Swartbroek 352
2.  Noud Nies St.-Odilia Ospeldijk 35�
3.  Lieke Reynders St.-Antonius Nederweert 255
4.  M. Poels St.-Paulus Roggel 250
5.  P. Mertens St.-Willibrordus Meyel �69

B-klasse
�.  Lies Tullemans St.-Antonius Nederweert   �36
2.  Ber Rijks St.-Nicolaas Heythuysen �35
3.  Rob Gielen St.-Nicolaas Heythuysen �3�
4.  R. v.d. Berg St.-Job Leuken �2�
5.  Cindy Lemmen St.-Willibrordus Meyel 79
Lies Tullemans mocht hierna door voor het algemeen  
kampioenschap

Senioren
�.  Frits Smedts St.-Nicolaas Meyel  80  
2.  Harrie Thijssen St.-Willibrordus Meyel 79
3.  Alda Verstappen St.-Willibrordus Meyel  70

Persoonlijk 
kampioenschap EMM
THORN - Op � en 2 sep-
tember werd op de schietbo-
men van St.-Ansfried Thorn 
geschoten om het persoonlijk 
kampioenschap van de Bond 
EMM Weert e.o. 
Aan deze wedstrijd waren 300 
schutters ‘welke op de bonds-
feesten geen korpsschoten 
hadden gemist’ gerechtigd om 
deel te nemen. 23� Daarvan 
hadden zich ingeschreven, 
die om �0 uur begonnen. Na 
op zaterdag 70 schoten per 
persoon op blokjes van �x�x� 
cm. geschoten te hebben, werd 
besloten om op zondagmorgen 
verder te kavelen. Er waren 

Jeugd
�.  Bram Smeets St.-Petrus Kelpen Oler 92
2.  Roel Verhaeg St.-Willibrordus Meyel 9�
3.  Deveny Delvoux St.-Willibrordus Meyel 75
Bram Smeets mocht hierna door voor het algemeen 
kampioenschap

toen nog 42 schutters in strijd 
met als onderverdeling 3� 
A-schutters, 5 B-schutters 3 
jeugd- en 3 senior-schutters. 
Na 30 schoten op blokjes van 
�x�x� cm. werd overgestapt op 
die van 0,5x0.5x0,5 cm.
Hierna volgde een zeer span-
nende strijd die werd beslist 
in het voordeel van Mat 
Scheenen  van schutterij St.-
Cornelius uit Swartbroek, die 
voor de vijfde maal de over-
winning voor zich opeiste.
De totale uitslagen (met het 
aantal schoten):
Algemeen kampioen van de 
Bond EMM 2007 werd Mat 
Scheenen van Swartbroek. 
Behalve �00 schoten op �x�x� 
cm. deed Mat nog 252 schoten 
op 0,5x0,5x0,5 cm. Bijzondere 
vermelding verdient de presta-
tie van Bram Smeets (�2 jaar 
oud!) van St.-Petrus Kelpen 
Oler, die kampioen bij de 
jeugd werd en wist door te 
dringen tot een (gedeelde) vijf-
de plaats met �69 schoten in 
het algemeen kampioenschap.
Alle winnaars werden door 
bondsvoorzitter Ben Cox 
gehuldigd met deze prachtige 
prestaties.

   Thieu Timmermans 

Bondskamioenschap:
Zestallen A-klasse
�.  St.-Sebastianus Mechelen ��0
2.  Kon. St.-Sebastianus Voerendaal �07,5
3.  St.-Sebastianus Mheer �07
4.  St.-Martinus Vijlen �0�
5.  St.-Mauritius Strucht 96

Zestallen B-klasse
�  St.-Maternus Wijlre �27,5
2  St.-Hubertus Ubachsberg ��4,5
3  Kon. St.-Sebastianus Voerendaal B� ���
4  St.-Paulus Vaals ��0,5
5  Kon. St.-Sebastianus Voerendaal B2 �06

Erekruisen:
Persoonlijk klassement, A-klasse
�.  J. van Kan Ubachsberg 469
2.  A. Bartels Voerendaal 468
3.  J. Douven Mechelen 2�3
4.  R. Dodemont Mechelen �47
5.  M. Lenoir Strucht ��0

Persoonlijk klassement, B-klasse
�.  U. Tummers Ubachsberg 67
2.  Mevr. J. Senden Ubachsberg 66
3.  E. Kerchhoffs Voerendaal 59
4.  A. de Jong Voerendaal 56
5.  G. Bastings Mheer 53

g  Winnaar John van Kan,  
A-klasse.          Foto: Fred Vliegen
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Jubilarissen
12,5 jaar
-  Peter Alexeew St.-Martinus Linne
-  Marcel Creemers  St.-Martinus Linne
-  Ashley Kuijpers  Kon. Wilhelmina Nieuwenhagen
-  Ger Lurken Kon. Wilhelmina Nieuwenhagen
-  Jo Lurken Kon. Wilhelmina Nieuwenhagen
-  Ron Lurken  Kon. Wilhelmina Nieuwenhagen
-  Anna Purschel  Kon. Wilhelmina Nieuwenhagen
-  Frans Purschel  Kon. Wilhelmina Nieuwenhagen 
-  Eduard Smeets St.-Martinus Linne
-  Har Stienen St.-Martinus Linne

25 jaar
-  C.J.E. Aengevaeren-Donders St.-Catharina Stramproy
-  H. Baijen St.-Sebastiaan As
-  S. Baijen St.-Sebastiaan As
-  R.L.H. Bovens St.-Mauritius Strucht
-  H.A.J. Braeken St.-Mauritius Strucht
-  S. Bijnens St.-Sebastiaan As
-  R.A.L. Cuypers St.-Willibrordus Meijel
-  R. Evers St.-Sebastiaan As
-  R. Gijzen St.-Sebastiaan As 
-  H.G.A.M. van den Hove St.-Mauritius Strucht
-  Z.E.H. pastoor Jansen Jonge en Oude Nobele Valkenburg
-  Martin J.G. Jonkers Kon. Wilhelmina Nieuwenhagen
-  T. Keijers-Jacobs St.-Catharina Stramproy
-  F. Lebouille Jonge en Oude Nobele Valkenburg
-  H.W.J. Lemmens St.-Mauritius Strucht
-  M.M.M. Lenoir St.-Mauritius Strucht 
-  M.P.A. van Montfort St.-Willibrordus Meijel
-  L.Th.M. Peters St.-Hubertus Beringe
-  M. Ulenaers St.-Sebastiaan As
-  A. Salmans St.-Antonius Altweertheide
-  W.L.M. Steffanie St.-Joris Wessem
-  H.J. Thijssen St.-Willbrordus Meijel
-  P.R. Willems St.-Lambertus Broeksittard

40 jaar
-  J.W. van den Beucken St.-Hubertus Beringe
-  Henk Kleinstra  St.-Martinus Linne 
-  M.J.H. van de Moosdijk St.-Nicolaas Meijel
-  Loek M.G. Ortmans St.-Hubertus Ubachsberg 
-  Arno J.W. van Rosmalen St.-Hubertus Ubachsberg
-  G.J.L. Vaes St.-Nicolaas Meijel
-  Wiel M.F. Vanhommerig St.-Hubertus Ubachsberg

50 jaar
-  Ger H.J. Ernes St.-Hubertus Ubachsberg 
-  Harry J. Franssen St.-Hubertus Ubachsberg 
-  May Hillebrand St.-Michaël Chevremont
-  H.G. Leo Lardinois St.-Hubertus Ubachsberg
-  H.G.P. Luijten St.-Hubertus Schaesberg
-  M. Maenen St.-Martinus Niel bij As
-  E. Martens St.-Martinus Niel bij As
-  J. Martens St.-Martinus Niel bij As

-  J.G.J. Poulissen St.-Martinus Tegelen
-  J. Schins St.-Joseph Vijlen
-  J.G. Thijssen St.-Jacobus Hunsel
-  P.M.J. Verhaag St.-Willibrordus Meijel

60 jaar
-  Jeu Lardinois St.-Hubertus Ubachsberg
- Ton Winkelmolen     Bussen Schutten Neer

Koningen
-  Wim Derks St.-Martinus Houthem
-  Ton Dalemans St.-Martinus Linne
-  Bair van Vlodrop (burgers) St.-Martinus Linne
-  Kiki Coonie (jeugd) St.-Martinus Linne
-  Will Terpstra St.-Sebastianus Eygelshoven
-  Sjef Odekerken St.-Hubertus Ubachberg
-  Harie Maessen (Gres) St.-Antonius Slek-Echt
-  Thei Hoorens St.-Stephanus Dieteren
-  Annelies Driesen St.-Nicolaas Susteren
-  Maik Draaisma (�6 jr.) St.-Rochus Stevensweert
-  Roel Lenssen St.-Joseph Buchten
-  Julian Prickel (jeugd) St.-Joseph Buchten
-  Arno Helgers Eendracht Grevenbicht
-  Brian Arntz Heilig Kruis Grevenbicht
-  Martin Hoffmans HH. Petrus & Paulus Susteren
-  Leon Lipsch St.-Martinus Holtum
-  Hein Nieling St.-Lambertus Broeksittard
-  John van Erp St.-Gregorius Illikhoven
-  Roy Timmermans St.-Severinus Grathem
-  Lilian Wijers (koningin)  St.-Severinus Grathem

f  Jeu Lardinois, diamanten  
jubilaris in Ubachsberg.

Foto : Fred Vliegen
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Zilveren keizer Nulens 
in Budel
BUDEL - Marcel Nulens van 
de verenigde schuttersvrienden 
St.-Nicolaas & St.-Antonius 
uit Budel viert dit jaar zijn 
25-jarig keizerschap. Jaarlijks 
wordt er in Budel op de laat-
ste maandag in augustus, de 
kermismaandag, een koning-
schieten georganiseerd. In 
�983 wist Marcel zich voor de 
derde maal binnen vijf jaar 
het koningschap te veroveren 
hetgeen betekende dat hij kei-
zer werd voor het leven. Een 
eretitel, die weinigen weten te 
bereiken. Marcel heeft zich al 
die jaren voor meer dan �00% 
in gezet om deze eretitel naar 
waarde uit te dragen voor de 
vereniging. Hij heeft zich daar-
bij ook een prominente plaats 
verworven binnen de schut, 
op de bondsconcoursen en 
OLS-feesten steeds hoge ogen 
gegooid. Mede zijn jonge leef-
tijd, waarop hij keizer schoot, 
maakt hem een opvallende 
persoonlijkheid binnen het 
gezelschap van keizers.
Ter gelegenheid van zijn jubi-
leum zal de vereniging enige 
feestelijkheden organiseren. 

Het is onder anderen de 
bedoeling om een eenmalig 
‘Keizer der Keizers’ te orga-
niseren op 27 april 2008. 
Aangezien de schut van Buul 
jaarlijks een ‘Koning der 
Koningen’ organiseert zal dit 
een extra dimensie geven aan 
de verbroedering tussen de 
verenigingen en de onder-
linge schuttersbonden. Aan 
alle keizers van de Limburgse 
schutterijen en Brabantse 
gilden wordt hierbij dus een 
oproep gedaan om zich te 
melden voor deelname zodat 
de vereniging een uitnodiging 
kan sturen voor dit unieke 
evenement. Aanmelden kan 
bij T. Martens, secretaris van 
de schut, adres: Europalaan 
Noord �05, 602� EG Budel  tel. 
0495-493325, of per e-mail: 
t.martens6@chello.nl. 
 
Nieuwe koning 
Illikhoven
ILLIKHOVEN - Op zaterdag 
9 september j.l. hield schutterij 
St.-Gregorius uit Illikhoven 
weer haar jaarlijks konings-
vogelschieten. Nadat alle 
gebruikelijke handelingen en 
de zegen van mijnheer pastoor 
verricht waren, kon het schie-
ten beginnen.
Om �8.00 uur viel de vogel 
naar beneden. Door het 87e 
schot nam John van Erp het 
koningszilver over van Simon 
de Wilde. Johns echtgenote 
Carolina wil als koningin haar 
bijdrage leveren in het nieuwe 
seizoen 2008. Tijdens de hul-
diging in het schutterslokaal 
ontving dhr. Jan Claessens, 
echtgenoot van bescherm-
vrouwe José Claessens-Helgers, 
de oorkonde van verdiensten 
vanwege de inzet jegens het 
schutterswezen. Hij en zijn 
echtgenote zijn al 35 jaar actief 
bij schutterij St.-Gregorius. 
Het was een gezellig samen-
zijn in het schutterslokaal d’n 

Illikhof. Alle schutters succes 
in 2008.

  Kapitein-coördinator 
Th. Koolen

Drumband St.-Johannes 
en Clemens Limburgs 
kampioen
MERKELBEEK - De 
drumband van schutterij 
St.-Johannes en Clemens 
te Merkelbeek wist op het 

Federatief  Bondsconcours in 
Geleen beslag te leggen op de 
eerste prijs met lof der  jury. 
Met 88 punten was dat ook het 
hoogste aantal punten van de 
dag en is de drumband daar-
mee tevens Limburgs kampi-
oen in de �e divisie. Met dit 
resultaat is Merkelbeek tevens 
geplaatst voor de Nederlandse 
kampioenschappen in april 
2008.
Bij aankomst in Merkelbeek 

Onder de schietboom...

g  Keizer Marcel Nulens is in 
2008 25 jaar in functie.

Afscheid jurylid 
Wiel Nouwen
GRATHEM - Op het laatste 
bondsschuttersfeest van de 
Kantonale schuttersbond 
Eendracht Maakt Macht in 
2007 in Grathem heeft dhr. 
Wiel Nouwen afscheid geno-
men als jurylid. Dertig jaar 
maakte Wiel deel uit van het 
juryteam, waarvan twintig jaar 
als voorzitter. Maar niet alleen 
binnen de Bond EMM was 
Wiel jurylid, 29 jaar lang was 
hij bovendien een gewaardeerd 
jurylid op het OLS. Als voor-
zitter voelde Wiel zich verant-
woordelijk voor het reilen en 
zeilen van ‘zijn’ juryteam. Ook 
heeft menig schutterij gebruik 
gemaakt van zijn kennis, met 
name op het punt van de nieu-
we exercitie. Als adviseur heeft 
hij de wedstrijden hun huidige 
vorm gegeven en zijn collega-

juryleden hierop aangestuurd. 
Een zeer belangrijk aspect voor 
Wiel was het zorgen voor vol-
doende en bekwame juryleden. 
De voorzitter van de bond, 
Ben Cox, dankte mede namens 
alle schutterijen Wiel Nouwen 
voor zijn vele verdiensten voor 
de schuttersbond en bood hem 
een drankje aan voor rustigere 
tijden en een etentje voor twee 
personen. Zijn echtgenote 
Nellie mocht eveneens delen 
in het dankwoord; zij ontving 
een mooie bos bloemen.
In zijn dankwoord sprak Wiel 
Nouwen dank uit aan alle 
schutterijen voor het in hem 
gestelde vertrouwen en wenste 
alle veel succes voor de toe-
komst die hij vol vertrouwen 
tegemoet zag.

  Thieu Timmermans

g  Wiel Nouwen nam afscheid als jurylid.
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stond de fanfare klaar om de 
drumband met muzikale hulde 
door het dorp te begeleiden. 
Bij stamcafé Smeets stonden 
vele sympatisanten te wachten 
om de muzikanten met luid 
applaus te ontvangen.
Over enkele weken zal de 
muzikanten een receptie 
worden aangeboden waar 
dan tevens bekend wordt 
gemaakt of de drumband aan 
Nederlandse kampioenschap-
pen zal deelnemen. In �983 
was deze ook al Limburgs 
kampioen en werd hij tweede 
op de Nederlandse kampioen-
schappen.

Wim Derks Houthems 
schutterskoning
HOUTHEM - Tijdens het 
koningsvogelschieten op zater-
dag � september werd Wim 
Derks de trotse nieuwe koning 

van de Houthemse schutterij 
St. Martinus. Als Brabander 
heeft hij het Limburg-virus 
duidelijk te pakken en gaat hij 
komend seizoen als middel-
punt in hoogste rang met zijn 
Houthemse schutterij op pad. 

Hij doet zich vergezellen van 
zijn dochter Yvette als konin-
gin. Zijn echtgenote Anita is 
al jarenlang de keizerin van 
Martinus samen met schut-
terskeizer Harry Schurgers. 
Wim Derks is in zijn normale 
schuttersloopbaan grenadier 
en schutter in het a-zestal en 
overdag runt hij een eigen 
hoveniersbedrijf.

Bij de burgers was de kaste-
lein van het schutterslokaal 
De Holle Eik de schutter met 
de meest vaste hand, scherpe 
oog en het geluk om op het 
juiste moment onder de 
buks te staan. Henry Frijns 
werd daarmee gehuldigd als 
Burgerkoning 2007. 

Voorafgaand aan het koning-
vogelschieten 
werd tambour-
maître/offi-
cier Pierre 
Dullens door 
de RKZLSB 
gehuldigd en 
ontving de zil-
veren bonds-
medaille voor 
buitengewone 
verdiensten 
voor zijn 
schutterij en in 
het bijzonder 
het muziek-
korps en de 
evenemen-
tenorganisatie 
door de jaren 
heen. ‘Een 
harde werker 

Roy Timmermans 
schutterskoning 
Grathem
GRATHEM – Bij St.-Severinus 
Grathem werd geschoten voor 
de titels schutterskoning en 
dorpskoning 2008.
Roy Timmermans is met 73 
schoten 
de nieuwe 
koning 
van schut-
terij St.-
Severinus.

g  De Merkelbeekse schutters-
drumband bij de prijsuitrei-
king in Geleen.

 

g  Lilian Wijers behaalde met 26 
welgemikte schoten, voor het 
tweede achtereenvolgende jaar, 
de koninginnetitel.

g  Johan Bongers mag zich met 
15 voltreffers een heel jaar lang 
de dorpskoning van Grathem 
noemen.

g  Schutterskoning Wim Derks uit Houthem.

met het schuttershart op de 
goede plaats, een voorbeeld 
voor veel andere schutters’, 
aldus bondsvoorzitter Jacob 
Gorissen in zijn toespraak. 
Na het zonnige koningsvogel-
schieten werd er tot laat gefeest 
op het koningsbal in vereni-
gingslokaal De Holle Eik met 
de Hulsbergse feestband Valsj 
Plat, die Houthem op haar 
grondvesten deed trillen. Meer 
foto’s zijn te vinden op www.
stmartinusonline.nl.
 
  Maurice de Lange

Koningsvogelschieten 
schutterij St.-Martinus 
Holtum
HOLTUM - Traditioneel staat 
in september bij Broederschap 
Schutterij St.-Martinus uit 
Holtum het koningsvogel-
schieten weer op de agenda. 
Het vond op een zonnige 
zaterdag op de schietlocatie 
’t Elzebrook plaats. Het kei-
zers- en koningspaar worden 
aan huis afgehaald; vervolgens 
worden op de schietlocatie 

g  Tambour-maître en officier 
Pierre Dullens ontving de 
RKZLSB-medaille. 

Foto: Fred Vliegen

 



Limburgs Schutterstijdschrift 77 December 200742

de openingsschoten door 
beschermheer en diverse geno-
digden gelost. Daarna brandt 
de strijd los voor de lief- èn 
kanshebbers; het is een van 
hoogtepunten van het jaar. In 
de eerste rondes schieten veel 
liefhebbers mee. De vogel is dit 
jaar met brede latten vastgezet; 
niemand weet hoe lang deze 
zullen houden. In de volgende 
ronden blijkt dat het zal gaan 
om de volgende de aspirant-
koningen: John Stoffels, Bert 
Geurts, Ron de Wolde, Dave 
Borlet, Perry Prinsen en Leon 
Lipsch.

Leon Lipsch koning 2008
Ronde na ronde verstrijkt 
en bij het 48e schot, is het 
Leon Lipsch die zich koning 
2008 mag noemen! Leon 
schiet zich voor de derde 
keer (2005+2007+2008) in 
successie, vlak na een van de 
favorieten, Ron de Wolde, tot 
koning. Samen met zijn vrien-
din Petra van Wijngaarden, zal 
hij in het nieuwe seizoen het 
koningspaar van Schutterij St. 
Martinus Holtum vormen. 

  Peter Peeters

Thei Hoorens nieuwe 
koning Dieteren
DIETEREN - Op kermisza-
terdag �5 september hield St.-
Stephanus Dieteren weer haar 

jaarlijks koningsvogelschieten. 
Na het afhalen van het schei-
dende koningspaar, Wil en 
Richelle Geelen, waarbij de 
secretaris beiden dankte voor 
hun inzet en hen nogmaals 
feliciteerde met de behaalde 
successen, werd Wil op het 
schietterrein ontdaan van het 
koningszilver. De openings-
schoten werden gedaan door 
een aantal genodigden, waar-
onder pastoor Boon, leden van 
het bondsbestuur etc.
Daarna barstte de strijd los 
om het koningsschap 2008. 
Tegen het einde waren er nog 
negen kandidaten en na een 
zeer spannende strijd werd 
de finale met het 227e schot 
beslist door niemand minder 
dan secretaris Thei Hoorens. 
Voor hem is dit, na �97�, �986, 
�990, 2004 en 2006, zijn zesde 
koningsschap bij schutterij St.-

Stephanus. Nadat Thei, 
samen met Marie-José 
en zichtbaar tevreden 
over zijn prestatie, de 
vele felicitaties in ont-
vangst had genomen 
werd hem het konings-
zilver om de schouders 
gehangen. Zoals gebrui-
kelijk werd daarna een 
rondgang door Dieteren 
gemaakt waarbij Thei bij 
zijn residentie door pen-
ningmeester Jac Geelen 
officieel geïnstalleerd 
werd als koning 2008. 
Na de rondgang door 
het dorp werd feestge-
vierd en werden nog 
enkele gezellige uurtjes 
doorgebracht. Thei en 
Marie-José zullen als 
koningspaar met de 
schutterij aan alle activi-
teiten deelnemen.

g  Leon Lipsch, wederom koning 
te Holtum.

g  Thei en Marie-José Hoorens vor-
men het koningspaar 2008 van St.-
Stephanus Dieteren.

Jubilarissen St.-
Hubertus Ubachsberg
UBACHSBERG – ’t Was zater-
dag 3 november een drukke 
dag voor de leden van schut-
terij Sint-Hubertus. Op deze 
dag vierden zij het naamfeest 
van hun patroonheilige Sint-
Hubertus. Tevens werden die 
dag zeven jubilarissen in het 
zonnetje gezet. ’s Middags 
werden deze intern gehuldigd. 
Om �9.00 uur werd de H. Mis 
bijgewoond met hierna de 
herdenking van de overleden 
leden op de begraafplaats. 
Aansluitend een receptie in 
clublokaal H. Maas-Casselli
Diamanten jubilaris 
Jeu Lardinois
Jeu is de duizendpoot van 
Sint-Hubertus; van �949 tot 
�998 jaar lid van het trompet-
terkorps, lid van het exercitie-
peloton (nu nog als stand-by), 
koning in de jaren �965 en 
�978, vanaf �954 foerier, 44 
jaar bestuurslid, 40 jaar vice-
voorzitter en 3 jaar voorzitter. 
Momenteel heeft Jeu de rang 
van luitenant-generaal. 
Gouden jubilarissen
Ger Ernes. Ger was gedurende 
de eerste �5 jaar klaroenbla-

De jubilarissen van Ubachsberg, vn.l.n.r. : Leo Lardinois (50 jr.), Harry 
Franssen (50 jr.), Arno van Rosmalen (40 jr.), Ger Ernes (50 jr.), Wiel 
Vanhommerig (40 jr.), Loek Ortmans (40 jr.) en Jeu Lardinois (60 jr.).

zer bij het trompetterkorps. 
Daarna maakte hij de overstap 
naar de geweerdragers. Van 
�988 tot 2006 was hij officier 
als �e luitenant. Tevens was 
Ger lid van het winnende 
zestal van het OLS in �97� en 
�979. 
Harry Franssen. Harry is 
sinds het begin van zijn lid-
maatschap geweerdrager. Hij 
was in de jaren �957 en �962 
koning. 
Leo Lardinois. Leo begon zijn 
loopbaan als tamboer bij het 
trompetterkorps. Van �968 
t/m 2004 was hij tamboer-
majoor. Vanaf 2005 heeft hij 
de rang van majoor. Tevens is 

Leo vanaf �968 bestuurslid en 
sinds �989 voorzitter. 
Robijnen jubilarissen
Wiel Vanhommerig. Wiel is 
begonnen als geweerdrager en 
lid van het exercitiepeloton, 
werd later bieleman en heeft 
nu de rang van 2e luitenant. 
Wiel was 2 keer koning, in de 
jaren �995 en �996. 
Loek Ortmans. Loek is gedu-
rende 40 jaar lidmaatschap 
geweerdrager. 
Arno van Rosmalen. Arno is 
begonnen als tamboer bij het 
trompetterkorps. Later maakte 
hij de overstap naar de geweer-
dragers. 
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Keizer Moors  
en de zeven
OPOETEREN - Het jaar ’07 
sluiten we af met de keizer van 
de OLS-winnende schutterij 
St.-Dionysius Opoeteren. Een 
portretje van Michel Moors, 
waarin het getal zeven hoogtij 
viert.

Michel Moors
Sint-Dionysius Opoeteren 
heeft al ruim 35 jaar een kei-
zer in haar gelederen. In �97� 
schoot Michel Moors voor de 
derde maal de koningsvogel 
van de paal en werd hij keizer. 
Zonder veel opsmuk, maar 
fier en parmantig vormt de 
keizer het middelpunt van de 
vereniging. Ook bestuurlijk 
staat hij zijn mannetje. Sinds 
een geruim aantal jaren is hij 
de ondervoorzitter van de 
vereniging. Dankzij zijn grote 
inzet voor de schutterij werd 
aan Moors, Jan Michiel, samen 
met Jacobs, Michiel Joannes 
Hubertus, bij Koninklijk 
Besluit d.d. �6 juni �998 de 
gouden medaille in de Orde 
van Leopold II toegekend.

Getal zeven
Het getal zeven mag op ’t laatst 

van 2007 niet ongemoeid 
blijven. Immers op de magi-
sche datum 7 juli (07.07.07) 
won St.-Dionysius Opoeteren 
de kaveling van het OLS. De 
datum was een felbegeerde, 
bijvoorbeeld om te trouwen. 
Het getal zeven wordt niet 
voor niets bijzonder geacht. 
Het priemgetal wordt gezien 
als heilig getal en geluksgetal. 
De week telt zeven dagen, die 
in het scheppingsverhaal in 
het Oude Testament toegelicht 
worden. In de Bijbel komt het 
getal zeven talloze malen voor. 
Er zijn zeven kleuren, wereld-
zeeën, wereldwonderen etc. 
En de keizer van St.-Dionysius 
is bij de schietwinst op de 
zevende van de zevende uitge-
rekend 77 jaar oud. Klein maar 
kwiek gaat hij samen met zijn 
schutterij het jaar in, waarin 
zij zorg zullen dragen voor de 
organisatie van het OLS, op 
weer zo’n leuke datum, name-
lijk 06.07.08.

  Luc Wolters

Schietlocatie 
Molenbeersel
MOLENBEERSEL - In april 
2004 werden op de schietlo-

g  Michel Moors is al meer dan 35 jaar zijn schutterij uit Opoeteren 
trouw als keizer.                                                  Foto: Lieske Leunissen

caties van de schutterijen St.-
Lambertus Molenbeersel en 
St.-Hubertus Manestraat tij-
delijke kogelvangers geplaatst. 
Hiermee werd het schoots-
veld ontzien, een wandel- en 
natuurgebied te ontzien.

De gemeente Kinrooi had 
vervolgens de taak voor de 
schutterijen een plek te vin-
den, waar ze hun schietoefe-
ningen kunnen houden. Die 
oplossing kwam spoedig: een 
stuk grond, tegenover het 
Molenbeerselse kerkhof aan de 
Bredenreinstraat werd in 2006 
door de gemeente afgestaan 
in erfpacht aan de drie schut-
terijen. “Sint Martinus, Sint 
Lambertus en Sint Hubertus 
zullen er alledrie hun ‘schiet-
boom’ hebben,” zegde bur-
gemeester Brouns, “van een 
samensmelting is geen sprake: 
alle drie hebben hun eigenheid 
en zullen die bewaren”.   Op 
20 oktober 2007 werden de 
kogelvangers van Lambertus 
daarheen verhuisd. Binnenkort 
zal ook de schietconstructie 
van Manestraat er een nieuwe 
plaats innemen.

Bron: website schutterij 
Manestraat

Lian Geuns  
Nederlands kampioen
LAAR – Lian Geuns van Sint-
Sebastianus Laar heeft op �3 
oktober op het Nederlands 

Kampioenschap voor solisten 
in Elburg 85 punten behaald. 
Hierdoor is ze Nederlands 
Kampioen geworden in de 3e 
divisie. 

g  Soliste Lian Geuns kampioene uit Laar.

Michel Hendrix trofee
STOKKEM - Op 4 augustus 
2007 werd in de warme zomer-
zon om de beker Hendrix 
geschoten. In totaal deden �7 
schutterijen mee, goed voor 
40 zestallen. De schietwed-
strijd was vrij snel gedaan; 
na de dubbele inschietronde 
tekenden de trofeekandidaten 
zich al af. Na drie spannende 
kavelronden op puntjes van 
�x�x� was het Stokkem, dat 
voor ’t eerst deze beker wist 
te winnen. Daar St.-Elisabeth 
Stokkem de wedstrijd dit jaar 
organiseerde, is de nummer 
twee, namelijk Maasmechelen, 
in 2008 de organisator.

Bron: website schutterij Stokkem

A-zestal:
�.   HH. Monulphus 

& Gondulphus � 
Maasmechelen

2.  St.-Elisabeth Stokkem
3.  St.-Trudo Opitter

B-zestal:
�.  St.-Elisabeth Stokkem
2.   HH. Monulphus 

& Gondulphus � 
Maasmechelen

3.  St.-Hubertus Beringe (NL)
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Gerrit Frenken,
lid van Prins Hendrik Sint-
Odiliënberg. Gerrit Frenken 
was van deze schutterij ruim 
56 jaren lid. Overleden op 76-
jarige leeftijd op 25 mei 2007.

Giel Verheyden,
lid van St.-Martinus Linne. 
Van deze schutterij was Giel 
Verheyden reeds meer dan 25 
jaar lid. Hij zal in de herinne-
ring blijven als de initiatiefne-
mer van de Verheyden-beker. 
Hij overleed op 67-jarige leef-
tijd op 7 juni 2007.

Hennie Elzinga,
lid van St.Mathias & Cornelius 
Posterholt. Hij was ruim dertig 
jaar lid van de schutterij, waar-
voor hij zeer veel betekend 
heeft. Overleden op 77-jarige 
leeftijd op �� juli 2007. Tijdens 
de uitvaart op �6 juli is hij 
door de Posterholtse schutterij 
begeleid.

Rob Haffmans,
lid van Kon. gilde St.-
Lambertus Helden. Overleden 
op 48-jarige leeftijd op 2� juli 
2007.

g  Rob Haffmans, Helden.

In memoriam: Rob Haffmans
In �968 is hij lid geworden van 
het Gilde als 9-jarige, zoon van 
wijlen mr. Frans Haffmans, 
die voorzitter van het Gilde 
was tot �97�. In de eerste jaren 

heeft Rob meegelopen als 
kruithoorndrager en als bord-
jesdrager. Tot aan zijn dood 
was hij uniformdrager bij het 
Gilde. Hij heeft altijd als een 
echte gildebroeder binnen het 
Koninklijke Schuttersgilde St.-
Lambertus Helden meegedaan 
aan alle activiteiten waar hij bij 
kon zijn. Hij was zeer betrok-
ken. Nadat hij in Hoensbroek 
ging werken, bleef hij de 
belangrijke schuttersfeesten 
bezoeken, indien niet mogelijk 
meldde hij zich keurig af. In 
Hoensbroek had hij zijn hart 
verpand aan het Limburgs 
Schutterijmuseum, waar hij 
werkzaam was, met veel pijn in 
zijn hart heeft hij daar afscheid 
moeten nemen.
Het schieten was niets voor 
hem, hij schoot wel eens mee, 
maar niet actief; zijn hart 
ging uit naar de broederschap 
binnen het Gilde. Hij werd 
koning in �997, toen hij nog in 
Hoensbroek werkte. Het Gilde 
heeft hem daar in vol ornaat 
afgehaald en de gildebroeders 
werden zoals gebruikelijk door 
de koning verwend op die laat-
ste dag van zijn koningsschap. 
Dat feit heeft nog altijd een 
vaste plek in de herinneringen 
van de gildebroeders. We wer-
den door de koning ‘konink-
lijk’ onthaald. Als koning 
behaalde hij twee maal een �e 
prijs, in Neer en in Helden. 
Rob had geregeld een belang-
rijk stuk historie bij zich, dat 
hij liet zien in het gildehuis om 
vervolgens aan het archief toe 
te vertrouwen. In �988 bij het 
425-jarig bestaansfeest van het 
Gilde heeft hij deel uitgemaakt 
van de commissie publicaties; 
uit dien hoofde was hij nauw 
betrokken bij onder meer het  
maken van het boek ‘425 Jaar 
Schuttersgilde St. Lambertus’.
In 200� werd Rob ziek, kwam 
in een rolstoel terecht en was 
hulpbehoevend. Ondanks die 

handicap was hij nog regelma-
tig aanwezig bij het Gilde in 
Helden. Het koningsschieten 
op Pinksterdag bleef hij trouw 
bezoeken en ook onze tradi-
tionele teerdag was een vast 
programmapunt voor Rob. 
Hij verbleef de laatste jaren in 
het verzorgingstehuis Maria 
Auxiliatrix te Venlo. Hier werd 
hij diverse keren bezocht door 
de ziekencommissie van het 
Gilde. Iedere keer begroette 
hij de gildebroeders met veel 
enthousiasme en was hij wel 
in voor een geintje. Voor de 
gildebusuitkering van het 
Gilde bij zijn overlijden had 
hij een goed doel uitgekozen: 
het Koningin Wilhelmina kan-
kerfonds. Ondanks zijn stille 
niet opvallende aanwezigheid 
laat Rob toch een gevoelig 
leeg plekje achter binnen zijn 
Gilde, want daar was hij super-
trots op. 
 
Ad van Straten,
deken van St.-Catharina 
Stramproy. Overleden in 
augustus 2007. Met schutter-
seer is hij op 6 augustus naar 
zijn laatste rustplaats begeleid.

g  Ing. Ad van Straten, deken St.-
Catharina Stramproy.

In memoriam:  
ing Ad van Straten
De heer Van Straten was 42 
jaar deken van schutterij St.-
Catharina Stramproy. Veel 
dank zijn wij hem verschul-

digd in de 42 jaar dat wij 
met Ad van Straten mochten 
samenwerken. Wij hebben 
hem leren kennen als een bij-
zonder mens, die met veel des-
kundigheid en belangstelling 
invulling gaf aan de schutterij 
St.-Catharina.
Wij hebben onze Dekende 
heer Ad van Straten op maan-
dag 6 augustus met schutter-
seer begeleid naar zijn laatste 
rustplaats in Lindhoven.

  Beschermheer W. Maes, 
bestuur, leden en ereleden 
van schutterij St.-Catharina 
Stramproy

Annie van Kimmenade-
Duijkers,
lid van St.-Odilia Ospeldijk. 
Hiervan was zij al meer dan 25 
jaar een trouw lid. Annie van 
Kimmenade Overleed op 76-
jarige leeftijd op �9 augustus 
2007.

Thei Knarren,
lid van de Orde van 
Verdiensten, Penningmeester 
van de Stichting Ze’s en Lid 
van de Sjöttesociëteit van St.-
Sebastianus Schinnen. Lid in 
de Orde van Oranje Nassau 
en begiftigd met de pauselijke 
onderscheiding Pro Ecclesia 
et Pontifice. Overleden op 62-
jarige leeftijd op 25 augustus 
2007.

In memoriam: Thei Knarren
Al wisten we wat te gebeuren 
stond, toch heerst er binnen 
onze vereniging intens verdriet 
nu we afscheid moeten nemen 
van Thei Knarren. Niet alleen 
voor de familie maar ook voor 
onze vereniging betekent dit 
afscheid een groot verlies. Vol 
onbegrip ervaren wij de leegte, 
die dit verlies achterlaat. Mag 
het met schutterseer begelei-
den van Thei naar zijn laatste 
rustplaats onze blijk van waar-

Wij gedenken...
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dering zijn voor alles wat hij 
voor onze vereniging betekend 
heeft. Wij wensen Mia en haar 
kinderen veel sterkte toe om 
dit grote verlies te dragen.

  Bestuur en leden schutterij  
St.-Sebastianus Schinnen 
Bestuur Stichting Ze’s

Matje Peerebooms,
lid van verdienste van St.-
Eligius-Juliana Schinveld. 
Overleden op 27 augustus 
2007.

In memoriam: 
Matje Peerebooms
Met verslagenheid hebben 
wij kennisgenomen dat ons 
zeer gewaardeerde lid van 
verdienste Matje Peerebooms 
rustig is ingeslapen. Vanaf 
�996 tot 2003 was Matje lid 
van onze schutterij in de func-
tie van base drummer van 
de pipeband, hierna kon hij 
om gezondheidsredenen deze 
functie niet meer uitvoeren. In 
2006 kreeg hij de status lid van 
verdienste. Wij wensen zijn 
vrouw en overige familieleden 
veel sterkte en kracht toe om 
deze leegte in de familie de 
komende tijd te kunnen accep-
teren.

  Bestuur en leden schutterij St.-
Eligius-Juliana Schinveld

Ber Senden,
erelid van St.-Hubertus 
Ubachsberg. Ber was drager 
van de gouden OLS-speld. 
Geboren op 3 december �926 
te Voerendaal. Overleden op 
80-jarige leeftijd op 28 augus-
tus 2007. Hij is met schutter-
seer op zijn laatste tocht bege-
leid op � september 2007.

In memoriam: Ber Senden
Met grote verslagenheid heb-
ben wij kennisgenomen van 
het overlijden van ons ere-
lid, voorheen officier, Ber J. 
Senden, drager van de gouden 
OLS-speld. Hij was bijna zestig 
jaar lid van de schutterij. Ber 
Senden was koning in �949 en 

�968. Hij werd lid in mei �948 
en startte in de drumband 
(�948-�962) met tussendoor 
een periode als commandant 
(�952-�957) en aansluitend 
geweerdrager (�962-�972), 
waarna zijn benoeming tot 
officier volgde (�972-2006). 
Ook bestuurlijk is hij actief 
geweest, als secretaris (�962-
�967) en nadien als bestuurs-
lid (�979-�988). Vanwege 
zijn grote inzet is hij in 2006 
benoemd tot erelid. Wij dan-
ken Ber voor hetgeen hij voor 
onze vereniging betekend heeft 
en zullen hem met respect en 
dankbaarheid blijven geden-
ken. Wij wensen zijn familie 
veel sterkte toe bij het verwer-
ken van dit verlies. Met schut-
terseer hebben wij hem naar 
zijn laatste rustplaats begeleid.

  Bestuur, beschermheer, leden 
en eregilde schutterij St.-
Hubertus Ubachsberg

Thieu Munsters,
generaal van St.-Willibrordus 
Obbicht. Overleden op 28 
augustus 2007. Uitvaart met 
schutterseer op � september 
2007.

In Memoriam: 
generaal Thieu Munsters
Op dinsdag 28 augustus 
2007 krijgen wij het droevige 
bericht dat na een moedige 

strijd tegen een slopende ziek-
te, ons zeer gewaardeerd lid 
Thieu Munsters is overleden in 
de leeftijd van 77 jaar. Thieu is 
vanaf �953 lid van schutterij 
St.-Willibrordus uit Obbicht; 
hij begon als geweerdrager en 
maakte als zodanig negentien 
jaar deel uit van het exercitie-
peloton. 

Betrokken, bevlogen en  
deskundig
Thieu is in al die facetten, die 
het schutterswezen rijk is, een 
bevlogen en gepassioneerd 
lid, die met gouden handen 
en een goed verstand alles wat 
met de schutterij te maken 
heeft ten dienste staat. Zo is hij 
vele jaren een goede schutter 
onder de buks en strijdt hij 
vele malen mee op het hoogste 
niveau in een A- of B-zestal. 
Zijn betrokkenheid en des-
kundigheid bij het schieten 
uit zich in het feit dat hij een 
groot aantal jaren de stokjes en 
bölkes voor het schieten heeft 
maakt voor diverse verenigin-
gen. 

Stimulator
Hij is stimulator van het opha-
len van oud papier en oude 
metalen voor de benodigde 
financiën. Door zijn ambi-
tie, betrokkenheid, inzet en 
kameraadschap wordt hij in 
�966 gekozen tot bestuurslid. 
Hierbij neemt hij de zware en 
verantwoordelijke taak van 
penningmeester op zich. In 
�969 wordt hij voor de vele 

verdiensten bevorderd tot 
officier in de rang van groot-
majoor

Kanonnier
In �978 wordt hij onderschei-
den voor zijn 25-jarig lidmaat-
schap met de OLS-medaille 
in zilver, met oorkonde. 
Daaropvolgend wordt hij in 
�979 benoemd tot kanonnier: 
degene die bij feestelijke aan-
gelegenheden kamerschoten 
afvuurt. De schutterij viert in 
�986 haar 350-jarig bestaans-
feest; dit wordt op grootse 
wijze gevierd, gepaard gaande 
met tal van activiteiten met 
als hoogtepunt, de historische 
optocht. Ook hieraan verleent 
Thieu zijn optimale mede-
werking op het gebied van 
financiën en allerlei hand- en 
spandiensten.

Generaal
Gezien zijn verdiensten en 
aantal dienstjaren wordt hij 
op �9 februari �989 bevor-
derd tot de rang van generaal, 
welke titel hij met trots draagt. 
Op het bondsschuttersfeest 
van �996 wordt hij gehuldigd 
voor zijn 25-jarig penning-
meesterschap. Thieu is echter 
niet alleen voor de schutterij 
een meer dan voorbeeldig 
lid, maar is ook begaan met 
alle verenigingen in het dorp. 
Iedereen uit het verenigings-
leven kan rekenen op zijn 
steun. Daarom wordt hij in 
�992 onderscheiden met de 
Koninklijke onderscheiding in 
zilver in de Orde van Oranje 
Nassau. 

Gezondheid
Het daaropvolgend jaar ont-
vangt hij van de OLS-federatie 
de gouden medaille. Na 30 jaar 
bestuurslid te zijn geweest, legt 
hij in �996 deze functie neer. 
De laatste jaren kan hij door 
zijn gezondheid niet meer 
optimaal actief functioneren 
bij zijn schutterij. Toch is hij 
steeds, indien mogelijk, aan-
wezig bij schuttersactiviteiten 
of toont hij interesse. In 2003 

g  Ber Senden, Ubachsberg 
(1926-2007).

g  Generaal Thieu Munsters, 
Obbicht.
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wordt hij gehuldigd en onder-
scheiden voor zijn 50-jarig 
lidmaatschap met de gouden 
OLS-medaille met kroontje.

Gepast afscheid
Als blijk van waardering en 
respect voor alles wat hij voor 
St.-Willibrordus heeft gedaan 
en nog betekent, hebben wij 
op zaterdag � september 2007 
op gepaste en stijlvolle wijze 
afscheid genomen en hem met 
schutterseer begeleid naar zijn 
laatste rustplaats. Generaal 
Thieu, wij hebben 54 jaar met 
een bijzonder mens en schut-
terslid mogen leven en samen-
werken, waarvoor wij allen, 
die jou gekend hebben, heel 
dankbaar zijn. Wij wensen je 
vrouw Net, kinderen en klein-
kinderen, veel sterkte bij het 
verwerken van dit grote verlies. 
We zullen je missen. Generaal 
Thieu vaarwel!

  W. Leurs, voorzitter

Lei Koolen,
lid van St.-Petrus en Paulus 
Susteren. De zadelmaker Lei 
was lid van de schutterij vanaf 
�998, in de functie van officier. 
Wegens gezondheidsredenen 
kon hij niet meer actief deel-
nemen. Het bidprentje meldt: 
‘Ook zijn “Sjötte van de Hei” 
waren zijn trots en hij heeft 
dan ook verscheidene jaren 
fier het pakje mogen dragen. 
Lei Koolen is overleden op 
67-jarige leeftijd op 3 septem-

ber 2007; de begrafenis met 
schutterseer vond plaats op 7 
september.

John Eugène van Dijk,
instructeur van de comman-
dantencursus Nieuwe Exercitie. 
Geboren op Sumatra, oud-
militair (onder meer van het 
K.N.I.L.). Overleden op79-
jarige leeftijd op �� september 
2007.

g  Instructeur John Eugène van 
Dijk (1928-2007).

Bernard Beunen,
oud-officier en erelid 
van Wilhelmina Hingen. 
Overleden op 78-jarige leeftijd 
op �4 september 2007. De uit-
vaartdienst op �9 september 
vond plaats met schutterseer.

g  Bernard Beunen (1929-2007), 
Hingen.

In memoriam: 
Bernard Beunen
Bernard Beunen werd op 22 
juni �929 in Echt geboren. Nog 
voor zijn achttiende levensjaar 
sloot hij zich aan bij schutterij 
Wilhelmina Hingen, waar zijn 
vader Willem Beunen eveneens 
aan verbonden was en tot lid 
van verdienste werd benoemd. 
Hier toonde Bernard Beunen 
zich een verdienstelijk lid en 
bestuurder. Aanvankelijk was 
hij schutter, in de jaren vijftig 
werd hij vaandeldrager. Nadien 
werd hij officier en heeft hij 
zowel het koningspaar begeleid 
als de officiersrotten versterkt. 
Ook op bestuurlijk vlak was 
hij actief. Zo was hij jarenlang 
penningmeester en onder 
meer waarnemend voorzitter 
in de periode �973-�975. Met 
twee mede-auteurs werkte hij 
mee aan het boek, dat bij gele-
genheid van het ZLF �994 ver-
scheen. In �98� trad hij toe tot 
het bondsbestuur van de Bond 
Eendracht Born-Echt e.o. 
Bernard G. Beunen werd in 
�995 als schutbroeder opgeno-
men in de Souvereinde Orde 
van de Rode Leeuw, hij ont-
ving de gouden OLS-medaille 
met kroontje, de zilveren 
EGS-medaille, werd erelid van 
schutterij Wilhelmina Hingen 
en erebestuurslid van schut-
tersbond ‘Eendracht’.

  Luc Wolters

Pater Frans van 
Montfort,
lid en aalmoezenier van St.-
Andreas Maasbracht. Geboren 
op 29 november �926, priester 
gewijd in �95� te Wittem, mis-
sionaris in Brazilië van �952 
tot �995, overleden op 26 sep-
tember 2007.

In memoriam: pater Frans 
van Montfort
Onze aalmoezenier pater 
Frans van Montfort is overle-
den. Pater Van Montfort was 
negen jaar actief lid van onze 
vereniging, van �995 tot 2004. 
Na deze datum werd het hem 

te zwaar om de optochten 
mee te kunnen lopen, maar 
is als ondersteunend lid bij 
de schutterij gebleven. Pater 
Van Montfort was Ridder in 
de Orde van Oranje Nassau. 
Op 6 november 2004 is hij te 
Antwerpen opgenomen als 
drager van de zilveren medaille 
in de Nobele Orde van de 
Papegay, een onderscheiding 
voor zijn verdiensten in de 
schutterij. De pater had een 
speciale plaats bij ons in de 
schutterij. Zowel voor de jon-
geren alsook voor de ouderen 
had hij een luisterend oor en 
gaf raad waar dit nodig was. 
Hij vond het verschrikkelijk 
om niet meer mee uit te kun-
nen trekken, maar als het 
even mogelijk was, dan was 
hij present. Het meest genoot 
hij van de meiboomplaatsing; 
dit vond direct voor zijn huis 
plaats. En de Palmpasen-
optocht met de kinderen, die 
dan voor zijn huis langs trok-
ken. De pater heeft meer dan 
veertig jaar gewerkt in Brazilië. 
Hier ging hij dan ook iedere 
winter naartoe. Het liefste was 
hij niet meer teruggekomen. 
Pater, wij zullen je missen.

  Koningspaar, bestuur en leden 
van Schutterij & Drumband 
St.-Andreas 1634 Maasbracht

Piet Latten,
erelid van St.-Gertrudis 
Amstenrade. Overleden op 3 
oktober 2007.

In memoriam: Piet Latteng  Lei Koolen (1939-2007).

g  Pater Frans van Montfort, 
Maasbracht.
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Op 3 oktober 2007 is ons 
erelid Piet Latten op 7�-
jarige leeftijd overleden. Piet 
is jarenlang een trouw lid en 
bestuurslid geweest van schut-
terij St.-Gertrudis Amstenrade. 
In �965 en �972 mocht hij 
het koningszilver dragen. Een 
aantal jaren heeft hij het uni-
form ingeleverd, maar later 
is hij weer teruggekeerd in 
de gelederen van de schut-
terij. De laatste jaren liet zijn 
gezondheidstoestand het niet 
meer toe om met ons mee te 
marcheren en daarom is hij 
toegetreden tot de ereleden 
van de vereniging. Ofschoon 
wij wisten dat zijn toestand 
achteruit ging, is zijn dood 
voor ons toch nog plotseling 
gekomen. Een deputatie van 
de schutterij heeft de uitvaart-
dienst bijgewoond. Moge hij 
rusten in vrede.

  André Meijers

Mr. Wim 
Schoolmeesters,
raadsheer van het kon. schut-
tersgilde St.-Lambertus 
Helden. Raadsheer 
Schoolmeesters overleed op 25 
oktober 2007 in de leeftijd van 
76 jaar. Hij is op 30 oktober 
2007 begraven na een dienst in 
de St.-Christoffelkathedraal in 
Roermond.

Pim Scheidel, 
lid van schutterij St.-Joseph 
St.-Geertruid. De schutters-

vriend en lid van verdienste 
is in de leeftijd van 89 jaar 
in november overleden. Hij 
was 35 jaar lid van de Sint-
Geertruidse schutterij, die hem 
op 9 november met schutter-
seer naar zijn laatste rustplaats 
begeleidde.

g  Pim Scheidel, Sint-Geertruid 
(1918-2007).

In memoriam: ing. Karel 
Frederick (Pim) Scheidel
Helaas heeft schutterij St.-
Joseph Sint-Geertruid afscheid 
moeten nemen van een zeer 
gewaardeerd schutterslid, Pim 
Scheidel. Pim is niet voor niets 
benoemd tot lid van verdien-
ste. Al 35 jaar lang heeft hij 
zich samen met Leny ingezet 
op de meest uitlopende fron-
ten. Zo zat Pim tot voor kort 
als bestuurslid en denker ach-
ter diverse bestuurstafels (als 
lid van het dagelijks bestuur, 
voorzitter uniformencomité en 
bestuurslid ZLF-feest �992). 
Ook stond Pim met Leny als 
doener achter de marktkraam 
van het uniformencomité om 
geld bij elkaar te verzamelen. 
Een markt, die nu nog steeds 
van belang is en mede opge-
zet is door Pim. Tevens is hij 
medegrondlegger van het 
gemeenschapshuis (het huidig 
schutterslokaal). Pim begon als 
schutter bij de schietploeg en 
maakte deel uit van het A-zes-
tal, dat vele prijzen behaalde. 
Tot vorig jaar is Pim blijven 
schieten, weliswaar niet meer 
met de buks maar met zijn 
grote passie, de fotocamera. 
Hij heeft onze verrichtingen 

in die 35 jaar op de plaat vast 
gelegd. We zijn er hem zeer 
dankbaar voor. Het leidde tot 
uniek fotomateriaal voor het 
schuttersarchief en voor de 
jaarlijkse schutterskalender. 
Nooit was Pim of Leny iets 
teveel voor de vereniging, die 
mede door hun capaciteiten in 
leden en in aanzien gegroeid 
is. Pim, als schuttersvriend, 
regelneef, denktank, suppor-
ter, marktkramer, buffethulp, 

huisfotograaf blijf je voor ons 
een prachtig schuttersportret, 
dat net als jouw foto’s met veel 
bewondering en waardering 
bekeken wordt en waar wij 
met regelmaat op een zeer 
positieve manier aan blijven 
terugdenken. Namens schut-
terij Sint-Joseph wensen wij 
Leny en de kinderen in deze 
moeilijke periode veel kracht 
en sterkte toe. Pim, nogmaals 
bedankt voor alles!

g  Piet Latten, Amstenrade.. Van de bestuurstafel

Vergadering Bestuur OLS-
Federatie op dinsdag �3 
november 2007
Verslag van een overleg bij de 
Provincie Limburg (NL).

Integraal Evenementenplan
Afspraken: Provincie en OLS-
Federatie stellen de Limburgse 
gemeenten gezamenlijk 
op de hoogte van de her-
ziene versie van het Integraal 
Evenementenplan, zodra deze 
is vastgesteld;
De Provincie Limburg neemt 
voorts contact op met de bur-
gemeester van de gemeente 
Maaseik om het Integraal 
Evenementenplan bij hem 
onder de aandacht te brengen.

Handreiking Limburgs 
Traditioneel Schieten
De Provincie laat weten dat de 
Afdeling Bestuursrechtspraak 
van de Raad van State, in de 
beroepszaak Schinnen, heeft 
geoordeeld dat de onderbou-
wing van de Handreiking 
onvoldoende is. Als resultaat 
hiervan zijn gemeenten terug-
houdend geworden om de 
Handreiking toe te passen. Op 
dit moment wordt gewerkt 
aan een nadere onderbouwing 
van de Handreiking. Hiervoor 
zal een akoestisch onderzoek 
worden verricht, waarmee 
het ontstane probleem kan 
worden opgelost. Ook de OLS-
Federatie wil zelf onderzoek 
wil laten uitvoeren naar het 
geluid van de buks en van de 

g  Veilige en geluidsarme kogel-
vangers vormen een speerpunt 
voor de Provincie.

kogelvangers, zowel de minder 
gedempte als de supergedemp-
te kogelvangers. In dit kader 
heeft een gesprek plaatsgevon-
den met het bureau Witteveen 
& Bos. Men geeft aan dat de 
resultaten van belang zijn 
omdat hieruit blijkt welke nor-
men zouden moeten gelden 
voor de Handreiking. 

Afspraak: de Provincie neemt 
contact op met de OLS-
Federatie om de akoestische 
onderzoeken op elkaar af te 
stemmen.

Kogelvangers
De OLS-Federatie geeft aan 
naar oplossingen te zoeken 
om het schootsveld bij evene-
menten zo klein mogelijk te 
houden. Daarnaast zijn er con-
tacten met enkele bedrijven 
om een oplossing te zoeken 
voor de geluidsproductie van 
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Inhoudsopgavekogelvangers bij permanente 
schietinrichtingen.
De Provincie meldt dat het 
college van Gedeputeerde 
Staten (GS) geen subsidie 
zal verstrekken voor mobiele 
kogelvangers. Deze lossen de 
problematiek namelijk niet 
op. Er zal ook geen nieuwe 
subsidieregeling komen voor 
individuele schutterijen om 
kogelvangers te plaatsen. GS 
is wel bereid om subsidie te 
verstrekken aan onderzoek om 
te komen tot een geluidsarme 
kogelvanger. Uitgangspunt 
hierbij is dat de kogelvanger 
betaalbaar, veilig en geluids-
arm is en deze de beleving van 
het schieten zo min mogelijk 
aantast. Alle schutterijen kun-
nen hier profijt van hebben. 
De Federatie moet hiervoor 
dan wel een subsidieverzoek 
indienen.

Afspraak: de OLS-Federatie zal 
een reactie geven op het voor-
stel om onderzoek te laten ver-
richten om te komen tot een 
geluidsarme kogelvanger.

Kamerschieten
De Federatie brengt onder de 
aandacht dat het kamerschie-
ten een lang bestaande traditie 
is, die altijd zonder vergun-
ning (enkel meldingsplicht) 
heeft plaats gevonden. Een 
ambtenaar van de gemeente 
Maasbree stelt nu voor dat 
hiervoor een evenementenver-
gunning is vereist, met acht 
weken levertijd. 
Afgesproken wordt om te 
bezien hoe dit zich verder 
ontwikkelt. De Provincie laat 
weten bereid te zijn om even-
tueel bestuurlijk contact op 
te nemen met die gemeente, 
mocht dit noodzakelijk zijn.

Veiligheidscursus Buksmeester
De Federatie vraagt of het 
bekend is waar een officiële 
certificering/erkenning van de 
Cursus Buksmeester kan wor-
den aangevraagd. 

Afspraak: de Provincie zoekt 
dit uit en bericht de OLS-
Federatie hierover.

  Jac. van der Vorst

g  De Federatie maakt zich ook 
sterk voor de traditie van het 
kamerschieten.



Uniformen
De speciaalzaak in het maken 

van uniformen 
(gilde, historisch, militair, fantasie) 
uitmonsteringen – petten – hoeden.

Brusselsestraat 124
6211 PH MAASTRICHT

Tel: 043-3217712
Fax: 043-3216416

E-mail: janfre@home.nl
Internet: www.janfre.nl 

Tevens verkopen en verhuren wij: 
Smokings, Jacquets, Rokkostuums




