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Basisschool De Kwir uit Neer wint het Kinjer-Oud Limburgs
Schuttersfeest

Bronvermelding foto 1Limburg: De winnende basisschool De Kwir uit Neer

Zoals inmiddels traditie geworden, wordt aan de vooravond van het Oud Limburgs Schuttersfeest het Kinjer-Oud Limburgs
Schuttersfeest georganiseerd. 30 Basisscholen, verdeeld over 25 kinderschutterijen namen op dinsdag 25 juni 2019 in Sevenum
deel aan dit Schuttersfeest. Het werd een zonovergoten dag, veel publieke belangstelling en heel veel enthousiaste
kindergezichten, die straalden in de uniformen, genoten van de publieke aandacht en konden ruiken aan het echte schuttersleven.
Bijzonder is toch te vermelden dat de Ulingshof deelnam. Ulingshof is een expertisecentrum voor leerlingen met lichamelijke,
en/of meervoudige beperkingen en langdurig zieke leerlingen in de regio Noord- en Midden Limburg. Bij Ulingshof zijn onderwijs
en revalidatie geïntegreerd. Dat betekent dat het onderwijs is afgestemd op de individuele ontwikkelingsmogelijkheden van de
leerling. Op het moment dat deze school voorbij kwam, ging de volledige eretribune staan om deze jongens en meiden te
ondersteunen. Velen mensen onder het publiek kregen hiervan een brok in de keel.
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Natuurlijk speelde het weer mee, tropisch warm, waardoor ook het besluit werd genomen om het middagprogramma te beperken
tot de schietwedstrijden en het waterparadijs. De kinderen vermaakten zich opperbest, dankzij dit water en het feest was er even
groot. Bij de prijsuitreiking bleek dat de basisschool De Kwir uit Neer na de winst in 2013 en 2015, nu wederom winnaar werd van
het Kinjer-Oud Limburgs Schuttersfeest.
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Basisschool De Kwir uit Neer wint het Kinjer-Oud Limburgs Schuttersfeest
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Oud Limburgs Schuttersfeest

Menige schutter kan niet wachten tot de dag er is, de dag van het Oud Limburgs Schuttersfeest op zondag 07 juli 2019 bij het Sint
Sebastianusgilde uit Sevenum. Maar er is meer. Het Oud Limburgs Schuttersfeest van oudsher zeer sterk verbonden met het
christelijk geloof en daarom is er traditioneel op de avond voor het grote feest een eucharistieviering. Zo ook op zaterdag 6 juli
2019 in Sevenum. Waar normaal gesproken een heilige mis in de kerk plaatsvindt, gaan ze dit in Sevenum iets anders doen. Deze
mis op 6 juli is namelijk buiten: We trekken met z’n allen naar het “Groot Veld” oftewel “Te Midde van de Velde”, net zoals in het
volkslied van Sevenum.
Op zaterdagavond 6 juli verzamelt iedereen zich in de feesttent in de Staarterstraat en wandelt iedereen gezamenlijk, om precies
18.00 uur, naar één van de bekendste plaatsen van Sevenum “de Kruusboem”. Het terrein rondom “de Kruusboem” is uitsluitend
vanuit deze route te bereiken. Hier wordt, midden in het veld in de open lucht, een heilige mis opgedragen onder leiding van onze
hulpbisschop Everard de Jong en tal van Zaerumse geestelijken. Ook zullen er meerdere muziekgezelschappen meewerken om
deze mis op te luisteren. Een heilige mis zoals we nog nooit hebben gezien in Sevenum.
Zondag 7 juli 2019 kent u het programma natuurlijk allen, wel willen wij u oproepen om uw schuttersleden zolang mogelijk te
laten genieten van dit schuttersfeest, blijf daarom en geniet van dit schuttersfeest. Ook bekendmakingen, zoals het vertrek van de
bus worden tot een minimum beperkt, hanteer hiervoor vooral uw verenigingsapp of andere communicatiemogelijkheden.

Muzikanten gezocht voor OLS Collective Corps
Tijdens het Oud Limburgs Schuttersfeest vinden er diverse officiële momenten plaats. Zo is er een officiële opening in de
feesttent, een ceremonie aan de poort en een vlaggenparade voorafgaand aan het feest. De OLS-federatie muziekcommissie wil
graag een deze momenten muzikaal omlijsten. Hiervoor zijn we op zoek naar enthousiaste muzikanten van verschillende
verenigingen voor het OLS Collective Corps.
Het OLS Collective Corps zal de genodigden van de opening in de tent naar de poort begeleiden op de tonen van de mars Esprit.
Dit zal om 11.20 uur plaatsvinden.
De donderdag voorafgaand aan het OLS, zijnde 4 juli, zal de Esprit gezamenlijk gerepeteerd worden op het OLS terrein.
Lijkt het jou leuk om samen met muzikanten uit andere verenigingen muziek te maken tijdens speciale momenten? Geef je dan nu
op en stuur jouw aanmelding aan muziekcom@olsfederatie.com

Jeugdwindbuksschieten d.d. zaterdag 13 juli 2019
Zaterdag 13 juli 2019, de Kavelzaterdag wordt er, in samenwerking met de jeugdcommissie het kinderschieten gehouden voor de
jeugd van de eigen schutterijen (t/m 15 jaar). In totaal hebben 23 schutterijen zich aangemeld en deze schutterijen gaan voor he
eerst strijden om de hoogste jeugdeer.
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De volgende schutterijen gaan strijden vanaf 12.30 uur:
Schutterij Sint Elisabeth Stokkem
Schutterij Sint Martinus Vaesrade
Schutterij Sint Sebastianus Herkenbosch
Broederschap Sint Martinus Bussen Schutten Neer

Schutterij Sint Agatha Haelen
Schutterij Sint Michaël Ool
Schutterij Sint Urbanus Maasniel
Schutterij Sint Martinus Maasbree

De volgende schutterijen gaan strijden vanaf 13.05 uur:
Schutterij Sint Barbara Reuver
Schutterij Sint Leendert Urmond
Schutterij Sint Petrus & Paulus Susteren
Schutterij Sint Joris Wessem

Schutterij Sint Oda Boshoven-Weert
Schutterij Sint Gertrudis Amstenrade
Schutterij Sint Hubertus Manestraat

De volgende schutterijen gaan strijden vanaf 13.40 uur:
Schutterij ’t Zandakker Gilde Sint Jan Venray
Schutterij Sint Martinus Horn
Schutterij Sint Michaël & Sint Ansfried Thorn
Schutterij Sint Laurentius Bocholt

Schutterij Sint Urbanus Montfort
Schutterij Sint Sebastianus Voerendaal
Schutterij Sint Jan Baexem

Vacature instructeurs
De opleidingscommissie van de Oud Limburgse Schuttersfederatie is op zoek naar instructeurs die zelfstandig de opleiding tot
jurylid en bijscholingscursussen voor juryleden kunnen en willen verzorgen.
Het betreft de volgende onderdelen:
 Beoordelen
 Normen
 Jureren tijdens optocht
 Schoonheidswedstrijden (konings-/keizersparen, generaals, bielemannen, sappeurs, marketentsters, soetelaarsters)
We verwachten van de instructeurs een gedegen kennis van de actuele normen van de Oud Limburgse Schuttersfederatie en de
vaardigheid om kandidaat juryleden aan de hand van deze normen te instrueren op welke wijze zij correct en onpartijdig
schutterijen en onderdelen daarvan kunnen beoordelen.
Daarnaast verwachten we van de cursist dat deze zich herkend in onderstaande visie:
Vertrekpunt van leren en opleiden is daarbij de actuele leervraag van de individuele cursist. Leren is een activiteit van de cursist. De
instructeur vervult daarbij een ondersteunende rol bij het verwerven van kennis, het opdoen van inzichten en het bekwamen in
vaardigheden. De cursist is verantwoordelijk voor zijn eigen leerproces, de instructeur creëert een krachtige en veilige leeromgeving
waarin de cursist optimaal kan leren. De cursist wordt actief in het leer- en beoordelingsproces betrokken. De leerprestaties van de
cursist worden regelmatig (structureel) gemonitord en bevindingen worden besproken met de cursist. Feedback is een wezenlijk
onderdeel van het leerproces. Opleiden en beoordelen van cursisten gebeurt door instructeurs die het beste uit de cursist willen
halen, een rolmodel zijn, de praktijk kennen waarvoor zij opleiden en die zelf ook blijven leren en ontwikkelen.
Geschikte kandidaten worden in januari 2020 in de gelegenheid gesteld om het hele cursuspakket (ca. 12 sessies van 2 klokuren)
zoals deze momenteel wordt aangeboden als assistent van de instructeur te doorlopen.
Heb je interesse, of ken je iemand die wellicht geschikt is? Sollicitaties met CV graag voor 15 juli naar
opleidingscommissie@olsfederatie.com.

Bielemannen- en Sappeurstreffen
Op 21 september 2019 zal Schutterij Sint Lucia uit Horst het jaarlijkse Bielemannen- en Sappeurstreffen organiseren. De mannen
die voorgaande jaren hebben meegedaan weten dat het een van de gezelligste en meest sportieve dag van het schuttersseizoen
is. Een dag die in het teken staat van gezelligheid, samenhorigheid, sportiviteit en creativiteit om te willen winnen, waarmee ze de
prachtige Thei Heylighen trofee voor één jaar mee naar huis mogen nemen. Dit alles onder het genot van een hapje, drankje,
spellen en goede muziek. Ook de supporters zijn dit jaar weer van harte welkom en kunnen deelnemen aan hetzelfde
arrangement.
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Het programma van deze dag
Ontvangst bij Café de Beurs, Gasthuisstraat 27 in Horst, vanaf 12.00 uur, waarna rond 13.00 uur de optocht zal trekken door het
centrum van Horst. Rond 14.00 uur zal bij op de schuttersweide de opening plaats vinden waarna er gestart kan worden met de
spellen. Ook dit jaar zijn er uiteraard weer een aantal bekende spellen, maar er zijn ook een aantal leuke nieuwe spellen bedacht.
Rond 17.30 uur wordt er gestopt met het spellencircuit, zodat we omstreeks 18.00 uur de inwendige mens kunnen sterken met
een stevige maaltijd. Na het eten zal snel genoeg de prijsuitreiking plaats vinden die gevolgd wordt door een gezellige feestavond
met goede sfeermuziek. Omdat elk jaar alles duurder wordt zijn we genoodzaakt om een kleine prijsverhoging te
berekenen voor het inschrijfgeld. Dit jaar bedraagt dit €17.50 pp. Hiervoor krijgt men zoals ieder jaar, koffie of thee met gebak, de
enige echte bielemannen en sappeursborrel, een warme maaltijd en 5 consumptiebonnen. Het inschrijfgeld voor de jeugd
bielemannen en sappeurs bedraagt €7,50.
Hopelijk zien we vele van jullie op deze gezellig dag. Organisatie Bielemannen en Sappeurstreffen 2019 en in het bijzonder:
De Sappeurs van St. Lucia Horst Maikel van Helden en Marc Maas. Aanmeldingen voor 1 september naar
sappeurstreffen2019@gmail.com

Cursus oude exercitie
Namens het federatiebestuur van de Oud Limburgse Schuttersfederatie mogen wij jullie mededelen dat de inschrijving voor de
cursus oude exercitie weer is geopend. De inschrijfperiode loopt tot zaterdag 2 november 2019.
De cursus gaat van start op zondag 3 november 2019 om 08.45 uur in Sporthal de Baneberg, Banebergpassage 110, 6371 HW te
Schaesberg. Er zijn voldoende parkeerplaatsen in de nabijheid van de sporthal. De cursusdata zijn:





3- 10 -17 en 24 november 2019;
8-15-22 en 29 december 2019;
5-12-19 en 16 Januari 2020;
2 Februari 2020;

U kunt zich inschrijven voor de onderdelen beginner, aspirant commandant, commandant, commandant instructeur. U moet een
certificaat of een diploma hebben behaald om tot het volgende onderdeel te worden toegelaten. U kunt zich inschrijven door het
inschrijfformulier te downloaden van de site van de OLS federatie via www.olsfederatie.com.

Expositie over Rembrandt en de Nachtwacht met veel
beschikbaar gestelde schilderijen (door Luc Wolters)
STEYL – Deze zomer is in het Limburgs Schutterij Museum te Steyl een
bijzondere tentoonstelling over leven en werk van Rembrandt van Rijn te
bekijken. Het beroemdste schilderij dat hij op doek zette, was een
schuttersstuk. Bovendien hebben veel navolgers van Rembrandt
Nachtwachten of andere schilderijen van de grote meester nageschilderd en
ingezonden voor deze expositie.
Expositie
Vandaar dat het Limburgs Schutterij Museum de gelegenheid van het
Rembrandtjaar heeft aangegrepen om een tentoonstelling te organiseren
over:






Rembrandt: leven en achtergronden
Er zijn circa 50 replica’s van Rembrandts werken te zien: diverse ‘Nachtwachten’, ook een ‘Dagwacht’, zelfportretten, zijn
vrouwen en de Anatomische Les.
Voorts de schilder Rembrandt en zijn werken: portretten en groepen, Bijbelse taferelen, historiestukken, landschappen
en vele schetsen naar het leven
Zijn beroemdste schilderij: de Nachtwacht
Het schutterswezen in de Hollandse steden in de Gouden eeuw

6

Opening
De opening van deze expositie was bijzonder geslaagd. Dankzij grote inspanningen van de museummedewerkers is er een
fantastische opstelling met belichting gerealiseerd. Tegen de donkere achtergronden komen de schilderwerken goed tot hun
recht. Burgemeester Antoine Scholten van de gemeente Venlo verrichtte de openingshandeling. In navolging van Rembrandt, die
veel zelfportretten gemaakt heeft, maakte hij een selfie met de surprise van de avond, die gevormd werd door het tweetal
kapitein Frans Banning Cocq en een miniatuuruitvoering van luitenant Willem van Ruytenburch (Paul Roberts en zijn zoontje), die
in perfecte uitdossing de twee leidende personen van de Nachtwacht verbeeldden. Toen de burgemeester vervolgens de
miniluitenant op zijn schouders nam, was de feestvreugde compleet.
De speciale Rembrandtexpositie is te bezichtigen tot en met 22 september 2019.
Limburgs Schutterij Museum
Openingstijden:
Woensdag t/m zondag 13.00 – 17.00 uur.
Entree:
Volwassenen
€ 5,00
Groepen (10pp.)
€ 4,00 p.p.
Kinderen
€ 2,00
 Voor groepen zijn op afspraak rondleidingen, presentaties en ontvangst met koffie en vlaai mogelijk. Contact:
info@schutterijmuseum.nl

Marketentsterstreffen
Zondag 10 november 2019: De dag van het Marketentsterstreffen bij de
Verenigde Schutterij Ons Genoegen uit Siebengewald. De programma
kent als Titel ‘Van het Noorden tot het Zuiden’. Reserveer deze data vast
in uw agenda en de uitnodigingen volgen binnenkort.

Het federatiebestuur van de Oud Limburgse
Schuttersfederatie wenst iedereen een heel mooi
Oud Limburgs Schuttersfeest in Sevenum toe!

Wist U dat?









Zondag 21 juli 2019 organiseert de Schutterij Sint Sebastianus uit Puth het Zuid-Limburgs Federatiefeest.
Vrijdag 16 en zaterdag 17 augustus 2019 wordt er in het Duitse Monschau vergaderd door de EGS. In deze Duitse stad
treffen wederom delegaties van vele Europese schutterijen en schuttersgilden zich om te praten over de toekomst van
het schutters- en gildewezen. Peter Berben, Theo Looijmans en Bernie van Lierop zijn de afgevaardigden naar de EGS toe.
Zondag 15 september 2019 organiseert de Schutterij Sint Catharina uit Beek het Limburgs Damesschuttersfeest.
Zaterdag 02 november 2019 vindt er weer een interfederatief overleg plaats met de Noord-Brabantse, de Gelderse en de
Limburgse Schuttersfederatie. Peter Berben, Theo Looijmans en Bernie van Lierop behartigen de Limburgse zaken.
Zondag 03 november 2019 wordt door de muziekcommissie de tweede ‘Dag van de muziek’ georganiseerd in hert
Limburgs Schutterij Museum. Noteer deze datum in uw agenda.
In 2020 dienen nagenoeg alle Nederlandse schutterijen her gecertificeerd te worden voor de KNSA. Vanaf zes maanden
voor de bewuste data (wanneer uw certificaat) afloopt, kunt u dit aanvragen.
De cursussen, zoals buksmeester, jury- en commandantencursussen starten in het najaar 2019/voorjaar 2020 weer, maar
u kunt zich nu vast inschrijven. Zoals u weet lopen de inschrijvingen via de federatiesecretaris en krijgt u na inschrijving
hiervan een bevestiging dat uw aanmelding ontvangen is.
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Gildetrom
Limburg is natuurlijk het Limburgs Schutterstijdschrift een tijdschrift, wat
eens per kwartaal al het nieuws weergeeft binnen de Limburgse Schutters- en
Gildewezen. Wist U ook dat in Noord-Brabant al 66 jaar lang de Gildetrom
verschijnt. Het magazine van de Noord-Brabantse schuttersgilden, met al het
nieuws uit Noord-Brabant. Wilt u meer weten of abonnee worden, kijk op
degildetrom.nl.
In Gelderland werken ze sekt digitaal, wilt u ook alles meemaken in de
Gelderse schuttersfederatie, kijk dan op https://www.huubkroniek.nl.
Via de website http://www.e-g-s.eu kun je volledig op de hoogte blijven van
de ontwikkelingen binnen de EGS.
Natuurlijk kunt u ook altijd het Limburgs schuttersnieuws volgen via het
Limburgs Schutterstijdschrift. Voor slechts € 15,00 per jaar ontvangt u
viermaal per jaar het Limburgs Schutterstijdschrift op uw deurmat. Kijk op
www.schutterstijdschrift.com.
Via de Facebookpagina ‘Limburgse schutterswereld’ blijft u dagelijks op de
hoogte van de gebeurtenissen binnen de Oud Limburgse Schuttersfederatie.
We kennen nu 2.387 leden en gaan op jacht naar de 2.500 volgers. Doe u
mee, meldt u nu meteen aan.

Wetenswaardigheden voor de secretarissen
In deze nieuwsbrief maken wij ruimte om even enkele zaken te ventileren naar de secretarissen:






Bij de aanmaak van federatiebewijzen moeten we nog immer merken dat er foto’s worden geplaatst in de
ledenadministratie, waar wij niets mee kunnen. Vaak zijn deze te donker, te wazig, heeft de persoon een hoofddeksel op,
staan er meerdere personen op de foto. Tot grote ergernis van de secretarissen wordt deze foto afgekeurd. Zorg voor
een goede foto waar alleen het gezicht op staan, zonder schaduw en zorg voor een goede resolutie.
In uw eigen ledenadministratie kunt u de wijzigingen qua adres van het secretariaat zelf doorvoeren. U hoeft niet apart
hierover een mail te sturen, want we werken met de ledenadministratie om zaken te versturen en zodoende gaat er
nooit iets verloren.
Met betrekking tot de onderscheidingsaanvragen verzoeken wij u om de levertermijn van drie maanden aan te houden.
Zeker met de drukte rondom de schuttersfeesten en de vakantieperiode is deze termijn noodzakelijk. Voorkom onvrede
bij uw jubilarissen en vraag tijdig aan.

Organisatie Zuid-Limburgs Federatiefeest 2020
Er komt in 2020 geen Zuid-Limburgs Federatiefeest in Eys. Misschien heeft u dit nieuws al gelezen in de media of is erover
gesproken tijdens een schuttersevenement. Dat het ZLF geen doorgang vindt in Eys heeft als directe reden dat de
ledenvergadering zich daartegen heeft uitgesproken. Maar daar is een hoop aan vooraf gegaan.
Eerst de locatiekeuze. Ons vaste evenemententerrein bleek te klein en zou een grote loopafstand voor de hoofdrolspelers – de
schutters – met zich meebrengen. Een tweede terrein bleek te glooiend en te duur. Het derde terrein was veelbelovend, bevond
zich te midden van een boomgaard en zou mooie vergezichten opleveren. Wel waren daarvoor wat vergunning obstakels te
overwinnen (bestemmingsplan, waterwingebied, stiltegebied, dassenburcht etc.).
Wat ons ook parten speelde zijn de omvangrijke eisen die door de overheid – gemeente, brandweer, politie, geneeskunde – aan
evenementen gesteld worden. Het aantal verlangde externe beveiligers is (in Zuid-Limburg) hoog. Ook de verkeerssituatie in het
kleine dorp zou een hoop inzet van ingehuurde krachten vergen.
Dit alles drukte op de begroting van de ZLF-organisatie. De werkgroepen was gevraagd elk hun deel van de begroting in te vullen
zodat er een totaaloverzicht zou komen. De uitkomst daarvan bleek niet positief te zijn; een zwaar verlies dreigde zelfs. Dit
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ondanks het feit dat de werkgroepen afzonderlijk en de stuurgroep gezamenlijk meerdere exercities hebben ondernomen om de
begroting bij te stellen zodat er een positief eindresultaat verwacht mocht worden. Helaas is dit niet gelukt.
Daarom werd het door stuurgroep en schutterijbestuur raadzaam geacht daarover de leden te raadplegen. Dit vond plaats op 5
juni j.l. Na een uitvoerige uiteenzetting van de reeds uitgevoerde activiteiten en locatiekeuze werd er stilgestaan bij de financiële
impact. Over de voorliggende begroting werd de leden gevraagd een besluit te nemen met als opties: “gaan we door in de
wetenschap dat er een groot financieel gat is in de begroting of geven we het ZLF 2020 terug aan de federatie?”. Na de stemronde
bleek dat een ruime meerderheid ervoor heeft gekozen om het ZLF 2020 terug te geven. Daar het stemresultaat duidelijk was,
hebben de stuurgroep en het schutterijbestuur hier gehoor aangegeven en inmiddels het ZLF 2020 officieel teruggegeven aan de
ZLF-federatie. Uiteraard heeft de media deze berichtgeving razendsnel opgepikt en reeds gepubliceerd. Dat de teruggave van het
ZLF ons als schutterij pijn in het hart doet, kunt u zich voorstellen. We organiseerden dit fraaie feest eerder in 1957; het vormde
het startmoment van onze drumband. Het is daarom geen lichtvaardig besluit geweest. Maar het is niet anders.
Met vriendelijke schuttersgroet,
Schutterij Sint Sebastianus Eys

Ledenaantallen Oud Limburgse Schuttersfederatie
Voor een nationale omroep ben ik bezig met wat research: Wij kennen op dit moment 9.821 leden, waarvan er 9.714 zijn
aangesloten bij één van de schutterijen. Opvallend genoeg is het ook goed te melden dat we 3.028 vrouwelijke leden tellen (31,2%
van het ledenaantal) en 6.686 mannelijke leden (68,8%).
Als we kijken naar de schuttersbonden is d Schuttersbond Eendracht maakt Macht met 1.461 leden de grootste schuttersbond,
maar de Midden-Limburgse schuttersbond telt gemiddeld per vereniging 73,44 leden (dus 73), het hoogste gemiddelde van de
schuttersbonden. De schuttersbond Born-Echt kent een gemiddelde van 69,28 en op de derde ‘plaats’ de Lommelse
schuttersgilden met een gemiddelde van 64,67.

Foto: Tjeu Scheepers: Basisschool de Kwir uit Neer wint het Kinjer-Oud Limburgs Schuttersfeest en tot zondag 7 juli 2019

Namens het federatiebestuur van de Oud Limburgse Schuttersfederatie wensen wij alle
schuttersvrienden- en vriendinnen een mooi, gezellig, verbroederlijk Oud Limburgs
Schuttersfeest toe en laten we met trots ons optimaal presenteren in Sevenum.
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