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Noot vanuit de samensteller
In de voorgaande uitgebreide nieuwsbrief (Juni 2020) brachten wij jullie op de hoogte van de nieuwste feiten in het kader
van de Corona-problematiek. Daarover hebben wij een klacht ontvangen dat deze nieuwsbrief te veel was toegespitst op
de Nederlandse schutterijen en niet van toepassing waren op de Belgische schutterijen. Deze kritiek was ook terecht en
besproken in het dagelijks federatiebestuur. Wij trachten in de nieuwsbrief zoveel mogelijk relevante informatie uit óns
Limburgse schutterswezen te publiceren. Onze excuses dat dit gevoel is ontstaan en wij trachten in de nieuwsbrieven
aandacht te besteden aan nieuws vanuit beiden Limburgen. Natuurlijk nodigen wij iedereen uit om informatie aan te
leveren, die gedeeld wordt via de nieuwsbrief, deze mogelijkheid was er in het verleden en ook in de toekomst rekenen wij
op ieders bijdrage.

Corona-problematiek
Het Corona-virus houdt de wereld in de grip en wij allen hebben duizenden vragen: Vragen, zoals hoe gaat het met de
schuttersfeesten in 2021, wanneer mogen we weer wedstrijden organiseren,: Duizenden vragen, maar niemand kan de
antwoorden op deze vragen geven. Toch willen wij iedereen oproepen om te kijken om de ledenbinding volop in stand te
houden. Wij kunnen u alleen maar oproepen om te denken in mogelijkheden, mar zorg vooral dat u de leden bij uw
schutterij houdt.

Gevolgen ten aanzien van de Corona-problematiek
Het federatiebestuur van de Oud Limburgse Schuttersfederatie heeft ook enkele besluiten moeten nemen:




Door algemene najaarsvergadering op vrijdag 2 oktober 2020 zal géén doorgang vinden en vooralsnog is vrijdag
27 november 2020 vastgesteld als nieuwe vergaderdata. Aan de hand de opgelegde maatregelen, zullen wij in
oktober bekijken waar deze vergadering gaat plaatsvinden (waarbij wordt voldaan aan de 1,5 meter maatregelen);
De buksmeesters-, commandantencursus (Oude én nieuwe exercitie) zullen in het najaar van 2020 geen doorgang
vinden, omdat niet voldaan kan worden aan de opgelegde maatregelen;
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1 november 2020 Dag van de Schutterijmuziek

Voor het derde jaar op rij vind op de eerste zondag van november de Dag van de Schutterijmuziek plaats. Een evenement
waarin de Schutterijmuziek in de breedste zin van het woord centraal staat.
Binnen de Limburgse schutterijen velen personen van jong tot oud actief als muzikant. Met hun vrolijke klanken leveren
deze schutterij muzikanten in veel gemeenschappen een bijdrage aan de beleving van de schutterscultuur.
Met een speciale dag zet de muziekcommissie van de Oud Limburgse Schuttersfederatie dit waardevolle onderdeel van
onze cultuur in de schijnwerpers. Met een gevarieerd programma, van traditionele trommelkorpsen tot de modernere
drum-line en van fluitenkorpsen tot trompetterkorpsen, presenteren de deelnemers zich zelf en de schutterijmuziek in het
Limburgs Schutterijmuseum te Steyl.
Ondanks de onzekere periode is de organisatie vast besloten deze dag door te laten gaan. Al wordt er natuurlijk ook
gekeken naar mooie alternatieven. Zodoende zal 1 november 2020 hoe dan ook de Dag van de Schutterijmuziek zijn:

Dé dag waarop de schutterijmuziek zal klinken in dit bijzondere jaar.

Lustrumviering van de Orde van de Rode Leeuw van Limburg
Zaterdag 17 oktober 2020 zou de lustrumviering van de Orde van de Rode Leeuw worden georganiseerd in het Belgische
Kaulille, echter is besloten om deze lustrumviering te annuleren en te verplaatsen naar zaterdag 16 oktober 2021.
De investituur op zondag 24 oktober 2020 bij de schutterij Sint Matthias & Cornelius uit Posterholt zal (vooralsnog)
doorgang vinden en de kandidaturen dienen via de bondsbesturen vóór 1 november 2020 te worden ingediend bij de
Kanselier, Jacques van der Vorst.

Challenge: Wie pakt de handschoen op?
Om de schutters te blijven betrekken bij schutterij en federatie dagen wij u uit
om in deel te nemen aan deze challenge: Leden, wij dagen u uit om in een foto
of filmpje te tonen wat jullie zo bindt aan de schutterij en het schutterswezen of
wat hun meest bijzondere (kippenvel)moment was bij de schutterij. Die
challenge kan dan van de een naar de ander gaan en zich zo verbreden binnen
de schutterswereld.
Bijvoorbeeld in de vorm van een foto van een trotse schutter in uniform, een gewonnen prijs laten zien, het
koninginnekleed waarmee een prachtig koningsjaar gevierd werd. Een zilveren koningsschild met een verhaal. Aan het graf

2

van een dierbare die met de schutterij uitgeleide werd gedaan. Met de zware buks toen een goed resultaat op het Oud
Limburgs Schuttersfeest werd behaald. Muzikanten die een voor hen bijzonder of succesvol stuk uitvoeren. In
exercitieoveral ter herinnering aan een gewonnen exercitieprijs. Met een oude foto om de doorgaande familielijn binnen
de schutterij te tonen.
Deel uw filmpje of foto via de facebookpagina ‘Limburgse schutterswereld’ en natuurlijk kunnen we in het Limburgs
Schutterstijdschrift (mogelijk) hierover ook verslag uitbrengen aan de lezers.

KNSA-Lidmaatschappen
De vakantieperiode is voorbij en de voorbereidingen naar 2021 worden ook langzamerhand opgestart. De mutatieperiode
van de leden van de Vereniging van OLS-Buksmeesters (en dus impliciet) de KNSA breekt aan en tot 15 november 2020
kunnen mutaties worden doorgevoerd. Na deze datum accepteert de KNSA géén afmeldingen meer en zult u ook over
2021 belast worden met de contributiegelden. Heeft u mutaties mail deze vóór 14 november door aan de
federatiesecretaris via secr.olsfederatie@olsfederatie.com. Wilt u weten wie bij uw vereniging is aangesloten bij de
Vereniging van OLS-Buksmeesters kunt u ook een inventarisatie opvragen via het bovenstaand mailadres.

Oproep vanuit de opleidingscommissie
Voor de uitvoering van deze cursus is de Opleidingscommissie vooral op zoek naar instructeurs die dit proces van “zoeken
naar oplossingen” kunnen en willen begeleiden. Kennis en inzicht in vergunningen, belastingen, verzekeringen,
aansprakelijkheden is daarbij NIET vereist. Belangrijker is dat “begeleiden” in je genen zit en dat je die eigenschap kunt/wilt
inzetten voor het begeleiden van schutters bij het leren. Ben jij zo iemand? Mail dan (liefst met een CV waaruit jouw
begeleidingsvaardigheden blijken) naar opleidingscom@olsfederatie.com
Opleidingsminded?
De Opleidingscommissie is ook op zoek naar mensen die de Opleidingscommissie kunnen/willen versterken. Mensen die
weet hebben van of ervaring hebben met leren en opleiden. Mensen die cursussen kunnen inrichten/programmeren en
lerende werkvormen kunnen introduceren; mensen die vernieuwend kunnen meedenken in het leren en opleiden in het
kader van het schutters- en gildewezen. Ben jij zo iemand? Mail ook dan (liefst met een CV) naar
opleidingscom@olsfederatie.com

Uw inschrijving in het UBO-Register
Dit geldt alleen voor de Nederlandse schutterijen, in België is dit al in 2019 in gang gezet.

Meer dan 1,5 miljoen organisaties krijgen in 2020 te maken met het UBO-register. Vanaf 27 september moeten veel
organisaties UBO's gaan inschrijven in dit nieuwe register. UBO's (Ultimate Beneficial Owners) zijn natuurlijke personen die
meer dan 25% van het economisch belang in een organisatie hebben.
Het register moet accurate en actuele informatie over de uiteindelijke belanghebbenden van een organisatie bieden. Zo
draagt het bij aan het voorkomen van witwassen van geld en terrorismefinanciering, en het opsporen van criminaliteit.
Financiële instellingen moeten met behulp van het UBO-register nagaan wie de UBO is voordat zij een dienst verlenen.
Voor meer informatie: https://www.kvk.nl/advies-en-informatie/top-5/de-belangrijkste-vragen-over-het-uboregister/?gclid=CjwKCAjwkJj6BRAiwA0ZVPVn7JqiNwQTH64HzX3z921b6R5r7asNJOa54mqXcLegeULcKWFuzlihoCusYQAvD_B
wE
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Nieuwe stichtingsvoorzitter Limburgs Schutterij Museum
Per 1 september 2020 vindt er een voorzitterswissel plaats binnen de Stichting Limburgs Schutterijmuseum. Henk Vossen
neemt afscheid als voorzitter en wordt opgevolgd door Gerard Fokkens. Met de benoeming van Gerard Fokkens is het
bestuur van mening een waardige opvolger te benoemen, die de komende jaren de belangen van het Limburgs Schutterij
Museum zal vertegenwoordigen.
Henk Vossen was sinds 1997 voorzitter van het museum in Steyl, dat gelieerd is aan de Oud Limburgse Schuttersfederatie
en ijverde voor het behoud van de schutterijcultuur en haar erfgoed in Nederlands en Belgisch Limburg. Onder zijn bewind
werd tot tweemaal toe museale huisvesting gerealiseerd in Steyl. Eerst in één van de kloosters en na de verwoestende
brand in 2008, waarbij ook een deel van de collectie verloren ging, in de voormalige Rochuskerk. Vooral op initiatief van
Vossen is de kerk verbouwd tot een multifunctionele accommodatie, die ook geschikt is voor het houden van exposities en
concerten.
Gerard Fokkens is zeer actief in het verenigingsleven. Hij is meer dan 50 jaar lid van Scouting Tichlouw. Voor zijn inzet werd
hij in 1985 onderscheiden met de Gouden Jacobsstaf en een jaar later de Trias Tegula. Tevens is hij vanaf 1963 lid van de
Tegelse Tafeltennis Club, waarvan o.a. twaalf jaar als voorzitter. Die laatste functie bekleedde hij ook elf jaar lang bij
Vastelaovesgezelsjap D’n Oeles. In 2006 werd hij voor zijn verdiensten op maatschappelijk en sociale vlak beloond met een
koninklijke onderscheiding. Momenteel is Gerard penningmeester van Stichting Gevelmozaiëk St. Martinushof te Tegelen
en voorzitter van Stichting Cultureel Erfgoed van Tegelen welke o.a. de Harmoniezaal in het centrum van Tegelen weer aan
de gemeenschap terug wil geven.

Wist u al dat het Limburgs Schutterij Museum een
hernieuwde website heeft kunnen samenstellen.
Onder aanvoering van Jos Collaris werd deze website
ontwikkeld. Bekijk nu deze website op:

https://www.schutterijmuseum.nl
Nog belangrijker bezoek het Limburgs Schutterij
Museum nu eens: Ideaal om in deze tijd met uw
schutterij er samen op uit te trekken. Voor
vrijblijvend naar de mogelijkheden.

Links op de foto de nieuwe voorzitter, Gerard Fokkens

Het Limburgs Schutterstijdschrift heeft jullie nodig:
Op korte termijn ontvangen de abonnees de derde editie van het Limburgs
Schutterstijdschrift weer op uw brievenbus en het redactieteam zal alles in het werk
stellen om in december de vierde editie te laten verschijnen, maar daarover hebben
wij jullie hulp nodig: Gebeurt er iets in uw schutterij, wat u graag wilt delen; Heeft u
de (gouden) tip op bepaald onderwerp, laat dit weten aan de redactieraad: Een paar
woorden tekst en een foto kunnen ons helpen. Mail uw bijdrage naar:
luc_wolters@yahoo.com
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Sevenum krijgt bronzen schutters cadeau

De zes van Zaerum vereeuwigd (Foto Facebookpagina Sint Sebastianus Sevenum)

Het Oud Limburgs Schuttersfeest heeft in 2019 boven alles voor verbroedering gezorgd in het organiserende dorp
Sevenum. Om de herinnering aan het bijzondere feest voor altijd levend te houden, staat er sinds zondag een bronzen
beeld bij de Sevenumse Kerk.
Daar staan ze dan: De Zes van Zaerum naast het OLS monument. Wij kijken terug op een prachtige onthulling, maar
bovenal op twee fantastische jaren. Geschiedenis is geschreven in Sevenum. En iedere keer als er iemand voorbij dit
bronzen beeld loopt, dan wordt onze collectieve herinnering aan de verbroedering van het OLS versterkt.
En natuurlijk, nog één keer, een ontzettend grote DANKJEWEL aan alle vrijwilligers en verenigingen die een steentje
hebben bijgedragen aan het OLS in Sevenum. ♥
Weej zeen os in Zaerum.
Weej verbroederen in Zaerum.
Vanaf vandaag vur altied.
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