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Welkom in Mheer
Meer dan zestig schutterijen trekken uitgedost in kleurrijke
uniformen met vliegend vaandel en slaande trom door de
straten van Mheer. Op het feestterrein an Mhaerebaom zullen de
groene weiden achter het Mheerebos zich vullen met duizenden
bezoekers. Nooit eerder was Mheer gastheer van zo een omvangrijk en kleurrijk gezelschap. Mheer dan ooit laten we zien waar
een klein dorp groot in kan zijn.
Wij zijn de 59ste schakel in de lange zilveren ketting van het ZLF.
De stuurgroep heeft er dan ook voor gekozen om er een traditioneel schuttersfeest van te maken. Niet eenvoudig van opzet,
maar wel een feest dat eenvoud en degelijkheid uitstraalt zoals
dat past bij de eeuwenoude Limburgse schutterstraditie. In die

Comité van Aanbeveling

schutterstraditie staan broederschap, trouw en dienstbaarheid
hoog in het vaandel geschreven. Het ZLF in Mheer zal een schut-

L.J.P.M. Frissen

tersfeest worden dat schutters, inwoners, sponsoren, genodigden,

gouverneur van Limburg

medewerkers en bezoekers verbroederd. Of wij in die opzet
geslaagd zijn, mag u zelf ondervinden.

Mgr. E.J. de Jong
hulpbisschop van Roermond

Met overgave en enthousiasme heeft de Stichting ZLF 2007
de organisatie van het Zuid-Limburgs Federatiefeest op zich

H.J.G. van Beers

genomen. Meer dan 600 vrijwilligers staan klaar om u te

burgemeester van Margraten

ontvangen en te verzorgen, zodat u kunt genieten van de
culturele rijkdom die het schutterswezen te bieden heeft.

J.H.H. Mans
voorzitter Kamer van Koophandel Limburg

Geef uw ogen de kost, drink, lach en geniet; Mheer dan ooit!

D.E.J.W.H.M. Baron de Loë

Armand Opreij

beschermheer Schutterij Sint Sebastianus

Voorzitter Stichting ZLF 2007
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Levende tradities

Mhéér passie
dan ooit!

Schutterij Sint Sebastianus uit Mheer - een 440 jaar oude vereniging met een roemrucht verleden - is een vereniging die nu nog
steeds springlevend is maar ook vele tradities in ere houdt.

Niet zomaar een spektakel. Niet zomaar een dorpje ergens in het

Dit doen we door in ons eigen dorp mee te werken aan het in

uiterste Zuiden van Nederland. Niet zomaar een aanleiding om

stand houden van eeuwenoude plaatselijke gebruiken zoals o.a.

iets te organiseren. Opeens merken dat er echt iets groots gaat

de broonk; een jaarlijks driedaags feest in de week van

gebeuren. Iets dat de afgelopen maanden niet meer uit het leven

Sacramentsdag. Tijdens deze dagen loopt de schutterij voorop in

weg te denken is. Alles wordt opeens mogelijk.

de Sacraments-processie, begeleidt ze het Keizers- en Konings-

Zelfs het ondenkbare.

paar tijdens een ware triomftocht door Mheer op de maandag en
organiseert ze aan het einde van het feest het ‘Paol Howwe’.

Hiervoor is passie nodig! De passie van dynamiek en het

Maar ook buiten Mheer draagt Schutterij Sint Sebastianus haar

doen. De passie van beleving en enthousiasme. De passie van

steentje bij aan het bewaken en bewaren van tradities. Zo nemen

creativiteit en oog voor detail. De passie van een dorpsgemeen-

we jaarlijks deel aan diverse schuttersfeesten, waaronder het

schap met een trotse Schutterij Sint Sebastianus als haar

Oud Limburgs Schuttersfeest en het Zuid-Limburgs Federatie-

vaandeldrager.

feest, dat we dit jaar zelf mogen organiseren.
U allen zult met dit schuttersfestijn een belangrijk hoofdstuk
Na twee jaar van voorbereiding zijn we nu klaar voor een

toevoegen aan de al rijke historie van dit bijzondere dorp: nooit

feest dat Mheer nog nooit binnen zijn parochiegrenzen gehad

eerder hebben we zoveel gasten mogen verwelkomen. De vele

heeft en waarschijnlijk ook voorlopig niet meer zal krijgen.

gepassioneerde schutters met een gevoel voor traditie, die een

De Mheerdenaren maken zich op om duizenden gasten te

inspiratie vormen voor toekomstige generaties. De even zo vele

ontvangen en hen te laten ervaren waarom het in Mheer goed

bezoekers die al dit moois gepassioneerd zullen gadeslaan.

toeven is. Het zal een feest worden waar wedstrijd en genieten

Kortom niet zomaar een zomerse dag in 2007, maar een dag met

Mhéér dan ooit hand in hand gaan. Namens Schutterij Sint

Mheer dan passie. Dat u allen Mheer dan ooit op gepassioneerde

Sebastianus heet ik alle deelnemers en bezoekers van harte

wijze moge genieten van dit grootse spektakel in het brons-

welkom en wens ik iedereen een fijne, gezellige dag toe.

groene hart van Nederland!

Pjèr Senden, voorzitter

Diederik Baron de Loë,

Schutterij Sint Sebastianus

Beschermheer Schutterij Sint Sebastianus
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Saluut!
Graag heet ik alle schutters van de Zuid-Limburgse Schuttersfederatie en alle bezoekers van het ZLF van harte welkom in de
gemeente Margraten en in het bijzonder in onze parel Mheer.
Als gemeentebestuur zijn wij ingenomen met de organisatie van
dit schutterfestijn in onze gemeente. Niet alleen omdat wij de
cultuur, schutterijen en folklore een bijzonder warm hart
toedragen, maar ook omdat schutterijen ons landschapsbeeld
vervolmaken. Ze passen niet alleen bij ons landschap, nee, ze zijn
er onderdeel van. Mheer en omgeving biedt voor het ZLF een
schitterend decor! Als gemeente zijn wij trots op onze vier schutterijen. Stuk voor stuk leveren ze een waardevolle en kwalitatieve

Horeca infolijn: 043-609 88 88

bijdrage aan onze gemeenschappen én aan het schutterswezen
in onze provincie; ze houden de schutterstradities op voortreffelijke wijze in ere!
De kwaliteit van de schutterstraditie is nauw verbonden met
het traditiegevoel bij de schutters zelf. Bij de echte schutters ‘zit
het in de genen’. Hun families zijn vaak al tientallen jaren met de
schutterij ‘getrouwd’. Jong geleerd is oud gedaan. Om die reden
bezochten leden van Schutterij Sint Sebastianus ook onlangs de
basisschool van Mheer/Banholt om daar te constateren dat het
enthousiasme voor het schuttersgebeuren ook daar bijzonder
groot is.
Ik ben zeker dat u na uw bezoek aan het Zuid-Limburgs
Federatiefeest 2007 er - M(h)eer dan ooit - van bent overtuigd,
dat onze schutterijen een rijkdom vormen en dat het in de
gemeente Margraten voortreffelijk toeven is.
Mr. drs. Harrie van Beers
Burgemeester van Margraten
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Binding
en originaliteit

Schutters
vrienden
en -vriendinnen
Het is voor mij een grote eer om als voorzitter van het ZLF een
voorwoord te mogen schrijven in het programmaboekje van het
ZLF 2007, een schitterend feest dat misschien wel het mooiste

Meer dan ooit zal Mheer weer in de picture staan gedurende de

evenement van het jaar is. Het is een feest voor het hele gezin en

schuttersfeesten van de Zuid-Limburgse Federatie midden juli.

als het weer meewerkt zal het dat ook deze keer weer worden.

Tradities vormen een sterke ruggengraat binnen kleine dorps-

We zijn dit jaar te gast in een van de mooiste streken van

gemeenschappen hier in het Heuvelland en zeker ook in Mheer.

Limburg en in een dorp waar het verenigingsleven hoog in het

Het verbind mensen met elkaar en ook met de kerk.

vaandel staat. Mheer doet het weer! In dit dorp hebben ze een

Met veel bewondering heb ik naar de inzet gekeken van de

jaar allemaal de handen uit de mouwen gestoken om er daad-

Mheerdenaren en van de ‘experts’ die ze naar binnen gehaald

werkelijk iets moois van te maken en vandaag zien we het

hebben om hun ZLF feest tot een succes te maken. Van heel dicht

resultaat. Mheer doet iets meer!

kon ik het meemaken omdat ik al meer dan een half jaar lang,
bijna iedere avond licht zag branden in de Schraveleer, het bijge-

Als nieuwe voorzitter van het ZLF hoop ik dat het een schitterend

bouw van de pastorie, waar diverse comité’s deze gebeurtenis

feest gaat worden, waar we nog jaren aan kunnen terugdenken.

zaten voor te bereiden...

Maar, het voornaamste is dat de schutterij zelf ‘financieel’ gezond
moet blijven. We hopen dan ook, dat we weer veel buren mogen

Originaliteit voert er de boventoon, de nieuwe vlag van Schutterij

aantreffen (onze vrienden uit Duitsland en België), zodat we met

Sint Sebastianus, de mooie nieuwe Mheerder vlaggen, de vaan-

duizenden schutters en aanhang een geslaagd evenement

deltjes om op vensters van huizen of ruiten van auto’s te plakken,

kunnen neerzetten.

de speciale bijeenkomst voor de sponsoren met tentoonstelling
in de Harmoniezaal. We kunnen er zeker van zijn dat in juli

Als nieuwe voorzitter heb ik met veel plezier samengewerkt met

Mheer weer een paar dagen het middelpunt zal zijn van ons

de vereniging en het bestuur van het ZLF 2007; het zal nog lang

dierbare Zuid-Limburg.

in mijn geheugen blijven hangen. Het is me tijdens de
vergaderingen opgevallen dat men er professioneel mee aan de

Ik wens onze Schutterij Sint Sebastianus heel veel succes bij dit

slag was en geen vijfde wiel wilde uitvinden. Het is en blijft een

ZLF-feest toe en ik hoop dat onze schutterij zelf nog heel lang die

traditie van en voor schutters. Het winnen moet niet voorop

inzet voor de Kerk en de gemeenschap van Mheer zal blijven

staan maar het deelnemen aan het ZLF zelf.

doorzetten.
Peter Berben
Pastoor Henk Zengers SMA
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BAM Wegen
Regio Zuidoost

Proost!
Hansen Dranken B.V.
Veestraat 6, 6067 AS Linne
Tel. 0475 - 438460, fax 0475 - 465080
email: info@hansendranken.nl

Hansen Evenementen B.V.

Bouwers aan
de infrastructuur
Van initiatief tot meerjarig onderhoud
Advies en ontwerp | Bouw- en woonrijp
maken van uitbreidingsplannen |
Aanleg, beheer en onderhoud openbare
infrastructuur | Bedrijfsterreinen |
De beste oplossing voor uw mobiliteitsvraagstukken

Maasbrachterweg 2, 6067 CS Linne
Tel. 0475 - 465775, fax 0475 - 466336
email: evenementen@hansendranken.nl

7.179

BAM Wegen Regio Zuidoost
Vestiging Sittard
Postbus 49
6130 AA Sittard
T (046) 457 24 20
F (046) 457 24 21
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Mheer
en het ‘Huis Mheer’
Mheer is een dorp, gelegen in het Zuid-Limburgse heuvelland
tegen de zuidgrens met België aan. Deze grens werd getrokken
in 1839. Een streek, die van oudsher nauwe banden had met de
huidige Voerstreek, werd toen voor het eerst door een landsgrens
gescheiden. Mheer is eeuwenlang een speelbal geweest in het
krachtenveld tussen wereldlijke en kerkelijke machten en het
werd heen en weer geschoven tussen de ‘heren’. Vanaf zijn ontstaan rond 1100 was Mheer een ‘grensdorp’, dat in eerste aanleg
vanuit Voeren in cultuur werd gebracht. Op de kop van de heuvel
verschenen toen al de eerste aanzetten van het kasteel van
Mheer, dat nu samen met de ranke neo-gothische kerktoren een
markante combinatie vormt boven het golvende groen van het

De laatste telg uit het geslacht Van Imstenraedt, Jan Adolf, is

heuvelland.

ongetwijfeld een machtig heer geweest, die er alles aan deed om
zijn bezittingen en invloed te vergroten. Hij wist ondermeer de

Mheer en het Huis te Mheer kennen een rijke geschiedenis. De

heerlijkheden Sint Martensvoeren, Aubel en Slenaken in bezit te

schutterij is nauw verbonden met het kasteel van Mheer en met

krijgen. Jan Adolf was gehuwd met Christina Sophia de Loë,

haar bewoners. De zilveren vogel die de koning tot op de dag van

afkomstig uit het Huis van Wissen bij Kevelaer in Duitsland.

vandaag bij iedere gelegenheid draagt werd rond 1617 geschon-

Omdat hun huwelijk kinderloos bleef, liet Jan Adolf in 1663 zijn

ken door de toenmalige kasteelheer Winand van Imstenraedt en

testament opmaken, waarin als universeel erfgenaam werd

zijn echtgenote Mechteld van den Bongart. Ongeveer vijftig jaar

benoemd, Philip Christoffel de Loë, een oomzegger van zijn echt-

eerder werd de schutterij opgericht door de adellijke familie van

genote Christina de Loë. Vanaf 1668, het sterfjaar van Jan Adolf,

Imstenraedt en tot op heden zijn nazaten van deze familie

tot heden is het kasteel in het bezit van het geslacht De Loë.

beschermheer van Schutterij Sint Sebastianus.
Op 22 juni 1789 werd op het kasteel Francois Charles Antoine,
Het Huis te Mheer wordt het eerst vermeld in 1314 als een

Baron de Loë geboren; hij zou later de eerste gouverneur van

Limbourgs leen dat in handen was van Willem van Mere.

Limburg worden na de Belgische afscheiding van 1830. Aldus

Een eeuw later sterft de adellijke familie Van Mere in mannelijke

stond de Mheerder gemeenschap in de schaduw van een voor-

lijn uit en komt het kasteel in handen van de familie Van Libeek.

aanstaand pro-Belgisch politicus, die ook in de volgende negen

Reynson van Libeek liet bij zijn overlijden in 1487 de bezittingen

jaar van onzekerheid zijn stem zou blijven laten horen.

in Mheer na aan zijn dochter Berbe, die gehuwd was met Jan I
van Imstenraedt. In 1564 werd Mheer door de Spaanse koning

Tegenwoordig wordt het kasteel bewoond door Degenhard Baron

Philips II tot heerlijkheid verheven. Het Huis te Mheer wordt het

de Loë. Diens zoon, Diederik Baron de Loë, is nu beschermheer van

centrale punt van waaruit de jonge heerlijkheid wordt bestuurd.

Schutterij Sint Sebastianus.
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Schutterij
Sint Sebastianus
en haar geschiedenis
Bijna vier-en-een-halve eeuw geleden werd in Mheer een schutterij, een schuttersgilde of een schutbroederschap opgericht. Het
juiste oprichtingsjaar zou 1567 zijn. Dit zou blijken uit een aantekening onderaan een inventarislijst van zilveren schilden, opgemaakt en eigenhandig geschreven op 30 mei 1898 door Levinus
baron de Loë, overgrootvader van de huidige beschermheer van
de schutterij, Diederik Baron de Loë. Verder is de zilveren koningsvogel omstreeks het jaar 1617 door de toenmalige kasteelheer
geschonken aan de schutterij bij gelegenheid van het 50-jarig
bestaansfeest. Duidelijk is dat Schutterij Sint Sebastianus haar
oorsprong vindt in de tweede helft van de zestiende eeuw.
In het Rijksarchief Limburg te Maastricht bevinden zich de oudste

tijdens de broonkdagen en een week daarna komen de schutten

archiefstukken van de schutterij van Mheer, die dateren uit het

nog eens bij elkaar om de balans op te maken en het eventuele

begin van de 18de eeuw. Het oudst bewaard gebleven geschrift

batig saldo aan Bachus te offeren. Ook heden ten dage zijn de

handelt over het vogelschieten. Het betreft een gezamenlijk ver-

festiviteiten rond de broonk nog steeds hoogtijdagen voor de

zoekschrift uit 1716 van de ‘inghesetene en onderdaenen der heer-

leden van de schutterij.

licheden Mheer, Aubel en St. Mertens Vouren’ aan de ‘douarière de
Loë ende Wissen’ te weten Anna Theresia van Winckelhoven, sinds
1708 weduwe van Philip Christophe de Loë. Zij vragen hierin om

Schuttersfeesten

het ‘voegel offt paepengaije schyetten’ weer te mogen hervatten

Schuttersontmoetingen met een wedstrijdverband begonnen

dat een aantal jaren wegens oorlogsomstandigheden (de

pas aan het einde van de negentiende eeuw te ontstaan. Het

Spaanse successie-oorlog 1702 tot 1715) niet heeft kunnen plaats-

eerste schuttersfeest dat voor zover we kunnen nagaan in Mheer

vinden. In deze brief staat dat het vogelschieten ‘Jaerlyx omtrent

werd gehouden dateert uit 1908. De deelnemende verenigingen

Sinxen’ plaatsvond. In de rekening van dat jaar staat de volgende

kwamen uit de omliggende regio tot aan Munstergeleen toe,

post opgenome: ‘Item betaelt voor seven tonnen biers; ses desen

maar ook uit de Belgische grensstreek, zoals Remersdaal en

15e junij 1716 schuttenjaergetijde ende eene op Pinxtmaendagh’.

Berneau. Omdat de schutterijen in die tijd nog geen eigen
muzikanten hadden werden ook muziek- en zanggezelschappen

Uit de geschreven bronnen uit de achttiende en negentiende

uitgenodigd om deel te nemen. De schutterij van Mheer bezocht

eeuw blijkt dat de activiteiten van de schutterij voornamelijk

zelf toen ook de schuttersfeesten in de regio en ging daarbij vaak

rond de broonk geconcentreerd waren. Het vogelschieten wordt

de grens over. In Visé werd in 1910 zelfs een prijs behaald voor de

gehouden in het voorjaar, er wordt drie dagen feest gevierd

mooiste vogel.
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Schuttersbonden
Eind twintiger, begin dertiger jaren begonnen schutterijen zich
te verenigen in bonden om de wildgroei aan schuttersfeesten
aan banden te leggen. In 1939 trad de schutterij van Mheer toe
tot de Zuid-Limburgse Schuttersbond. Tussendoor was de
schutterij een aantal jaren aangesloten bij de Bond Berg en Dal,
maar daarna keerde men weer terug naar de Zuid-Limburgse
Schuttersbond. Schutterij Sint Sebastianus organiseerde binnen
die bond reeds drie maal een succesvol bondsfeest.

Zuid-Limburgse Federatie
Op 10 oktober 1947 werd de Zuid-Limburgse Federatie opgericht.
Deze federatie bestaat uit drie Zuid-Limburgse schuttersbonden:
de bond Eendracht Born-Echt, de bond Sint Gerardus en de ZuidLimburgse Schuttersbond. De schutterijen uit het zuiden van de
provincie hielden zich niet op de eerste plaats bezig met schieten,
maar de prioriteit van deze verenigingen lag meer bij het in
stand houden van oude (schutters)tradities. Bij de schutterijen

In eerste instantie werd de datum voor het ZLF vastgesteld op

uit het noorden van Limburg en van Belgisch Limburg was en is

het tweede weekend van juli. Omdat dit echter nogal eens pro-

nog steeds het schieten de hoofdzaak. Vandaar dat de schiet-

blemen opleverde met het OLS (dat is steeds in het eerste week-

resultaten van de ‘zuidelijke’ verenigingen van dien aard waren

end van juli), werd besloten om uit te wijken naar het derde

dat het winnen van het Oud Limburgs Schuttersfeest nauwelijks

weekend van juli. Het Zuid-Limburgs Federatiefeest wordt per

mogelijk was. Om het OLS te mogen organiseren is dit echter een

toerbeurt georganiseerd door de aangesloten verenigingen.

must. Omdat de schutterijen uit het zuiden ook wel eens een

Het lot bepaalt de volgorde. Voorwaarde is wel dat men minimaal

groot schuttersfeest wilden organiseren is besloten om de

twee maal een bondsfeest moet hebben georganiseerd. Momen-

Zuid-Limburgse Federatie op te richten.

teel zijn er 65 aangesloten verenigingen. Mheer is dus weer
ergens rond 2070 aan de beurt. Een goede reden om van het

Een ZLF wordt gekenmerkt door traditie, gezelligheid en kame-

ZLF 2007 een daverend festijn te maken.

raadschap. Bestaat de hoofdprijs op een OLS-bondsfeest uit de
zogenaamde HAP-prijs (Hoogste Aantal Punten), zo kan men het
Federatiefeest winnen door een wisselbeker en een bijbehorende

ZLF 2007 Mheer

herinneringsbeker in de wacht te slepen. Deze beker behaalt men

Het ZLF 2007 wordt georganiseerd door de Stichting ZLF 2007,

door het puntentotaal van de vereniging tijdens de optocht, bij

bijgestaan door een stuurgroep, werkgroepen en meer dan 600

het defilé en vijf keer het aantal schietpunten bij elkaar op te

vrijwillige medewerkers. Met het ZLF 2007 mag Schutterij Sint

tellen. De vereniging met het hoogste aantal, mag de beker mee

Sebastianus uit Mheer haar meesterstuk leveren... in schutters-

naar huis nemen.

termen: 'Sint Sebastianus mag de vogel afschieten’!
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Het ZLF 2007
van dag-tot-dag
Vrijdag 13 juli 2007
13.00 uur - Bedrijvenmiddag

Vanaf 17.00 uur
Een echte ‘Mhaerder Aovend’ in de feesttent.

Een wedstrijd in diverse schutterijdisciplines met excerceren,

Een avond voor Schutterij Sint Sebastianus, het Mheerder

schieten op de bölkes en op de vogel, e.d. voor sponsorgasten en

verenigingsleven, voor (sponsor)gasten en voor alle dorpsge-

bedrijven. Mét een sportief treffen tussen bestuur en

noten. Vanaf de feestwei trekt het hele gezelschap met schutterij

management van de gemeenten Margraten en Eijsden.

en harmonie naar de binnenplaats van het kasteel voor een

Locatie: Kasteel en feestwei.

Eucharistieviering om 18.30 uur. In de grote feesttent wordt
daarna een koffietafel geserveerd met aansluitend gezellige

13.00 uur - Seniorenmiddag

muziek door de Bergweider Musikanten.

Seniorenprogramma op de feestwei: gezellige middag voor
alle ouderen van de gemeente Margraten te karakteriseren met
‘kaarten, kienen en keuvelen’. Muzikaal opgeluisterd door

Zondag 15 juli 2007

Jos Senden en Jack de Roo.

ZLF 2007 - Mheer dan ooit !
21.00 uur - Donna Soirée

De hoogtijdag van het ZLF, waarop vele duizenden bezoekers

Als klap op de vuurpijl verzorgt Radio Donna een grootse

naar Mheer trekken. Mheer zal M(h)eer dan ooit in de belang-

muziekavond in de feesttent op de feestwei: de Donna Soirée,

stelling staan. Naast een VIP- en sponsorontvangst op het

met naast enkele Donna-dj’s drie life-top-acts met Sylver, Jessy

kasteel is het programma:

en Milk Inc. Donna, wereldberoemd in Vlaanderen, verovert nu
ook Nederland. In de grote feesttent wordt het publiek in de

13.00 uur - Openingsceremonie met toespraken,

watten gelegd met een Donna-waardige muzikale trip in een

volksliederen en kamerschieten op de feestwei

sfeervol en exclusief decor.

13.30 uur - Optocht door het dorp met defilé door
de 63 deelnemende schutterijen
Vanaf 14.00 uur - Muziek- en exercitiewedstrijden;

Zaterdag 14 juli 2007

uittreden konings-, keizersparen, marketentsters, generaals, etc.
Vanaf 14.00 uur - Doorlopend programma in de feesttent

10.45 uur - Kinderprogramma

met de Boemelkapel TeBannet, Sambaband Segura, Valsj Plat

‘Proeven’ aan de schutterswereld. Samen met de schutterij

en - om 21.00 uur - een optreden van Big Benny. Dj-Didier luidt

trekken de kinderen fraai uitgedost en in stoet door het dorp

het ZLF 2007 uit.

naar de feestwei, waar ze defileren langs het Mheerder keizers-

Vanaf 16.00 uur - Schietwedstrijden

en koningspaar. Er zijn kleurwedstrijden en de keizer en koning
jureren de koningsparen met een prijs voor de mooiste koning

Op de feestwei is een kinderdorp ingericht met zandbak,

en koningin.

springkussens, carroussel, e.d.
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Donna Soirée
Op vrijdag 13 juli vindt in de tent op het ZLF terrein de Donna
Soirée plaats. Deze in België immens populaire muziekavond
wordt verzorgd door de Belgische radiozender Radio Donna en
komt bij hoge uitzondering naar Nederland. De tent wordt door
middel van een exclusief decor verandert in een ware club. Soirée
dj’s Kurt Verheijen en Mark Heyninck, bekend van radio en tv,
zullen de tent op z’n kop zetten. Verder verschijnen er maar liefst
drie acts van wereldformaat op het toneel: Sylver, Jessy en Milk
Inc. Een ware must voor de echte dance liefhebber!

22.30 uur: Sylver
In 2000 breken Silvy de Bie en Wout van Dessel door onder de
naam ‘Sylver’ met het nummer ‘Turn the Tide’, dat wekenlang
nummer één stond in de Belgische hitlijsten. Daarna worden ze
ook in de rest van Europa bekend met nummers als ‘Why Worry’,
‘Forever in Love’ en ‘Love is an Angel’. In 2003 wonnen ze een TMF
award voor beste video hit single. (www.sylversite.be)

00.30 uur : Milk Inc
Met meer dan tien TMF awards in Nederland en België op zak,

23.30 uur: Jessy

beheerst de groep Milk Inc al jarenlang de top van de dance

Al sinds eind jaren ’90 staat de Vlaamse zangeres Jessy de Smet

muziek wereldwijd. Met nummers als ‘Walk on water’, ‘No Angel’

bovenaan de hitlijsten in heel Europa. Tot 2001 scoorde ze hits als

en ‘Tainted Love’ brengt Milk Inc alle zalen, sportpaleizen en zelfs

‘Innocence’ en ‘Falling in Love’ met de groep The Mackenzie feat

dit jaar het Museumplein te Amsterdam in een echte dance

Jessy. Daarna gaat ze solo verder als Jessy en momenteel staat ze

extase. (www.milkinc.be)

bovenaan de hitlijsten van onder meer Spanje, Frankrijk en zelfs
Engeland! (www.jessy-music.com)
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www.donna.be
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Plattegrond
feestterrein
‘An Mhaereboam’

20
16

12

16

3

4
20

1
5

13
17

6
15
14

21

18

2

17

20
19

10

11
11
9

11
7
8
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1

Schietbomen

2

Marswedstrijden

13

Friteskraam

3

Biertent

14

Opstelterrein opening

4

Eettent

& uittreden konings-

5

Feesttent

en keizersparen

6

VIP-paviljoen

15

EHBO

7

Excercitie

16

Toiletten

8

Marswedstrijden

17

Bonnenverkoop

9

Excercitie

18

Kiosk

10

Kinderdorp

19

Tap- / biertent

11

Solisten

20

Entree feestterrein

12

Friteskraam

21

Rabobank

25

Je woont in Limburg.
Je voelt je Limburger.

Optocht en Defilé
De optocht en het defilé zijn het spetterend begin van het
‘echte’ ZLF 2007. De schutterijen tonen zich in een spetterende
stoet in al hun pracht en praal en in al hun trots aan de vele
duizenden toeschouwers langs de route op weg naar de feestwei.
Een indrukwekkende parade van klank en kleur. Een bont
schouwspel in een grote variatie van uiterlijk vertoon.
Grote, imponerende schutterijen worden opgevolgd door

Je leest
Dagblad De Limburger

kleinere verenigingen. De ene groep in militaire outfit en de
andere in gildekostuums of fantasie-uniformen.

De optocht als wedstrijd
Achter de grote verscheidenheid die in de optocht ten toon wordt
gespreid, gaat een eenheid schuil: allen lopen in het gelid, met
ernstige blikken, stramme passen en het mondje dicht. Dat heeft
minder met vermeend militairisme te maken dan met sport en
spel. De optocht is voor de schutters een wedstrijd, gebaseerd op
tradities. Een deskundige jury oordeelt: zijn de rijen recht, worden
de benen en armen tot op gelijke hoogte gezwaaid, lopen allen in
de pas. Ook wordt erop gelet dat de afstand tussen de opeenvolgende schutterijen niet te kort of te lang is en dat de drumband, vaandrig, officieren en schutters als een samenhangend
geheel overkomen.

26

Mheer dan ooit!

27

Het defilé
Een speciaal wedstrijdonderdeel in de optocht vormt het defilé,

22

St. Lambertus, Broeksittard

Born Echt e.o.

daar waar de genodigden hebben plaatsgenomen op de tribune.

23

St. Urbanus, Montfort

Born Echt e.o.

Geheel in stijl en traditie komt hen bijzondere eer toe. Dus gaan

24

St. Mond. & Gond., Berg en Terblijt

RKZLSB

de schutters op commando over op de paradepas: benen recht,

25

St. Anthonius, Slek

Born Echt e.o.

rug ietsjes naar achteren, armen gestrekt, voeten plat op de

26

St. Petrus & Paulus, Susteren

Born Echt e.o.

grond, in één dreun, althans als het goed is. De vlag neigt en de

27

St. Laurentius, Spaubeek

St. Gerardus

officieren brengen de groet met de sabel. Alleen de koning en de

28

St. Joseph, Buchten

Born Echt e.o.

keizer hoeven niet te buigen voor hun gelijken. Terwijl het publiek

29

St. Sebastianus, Heerlen

St. Gerardus

dit schouwspel in zich opneemt, nemen de schutters het publiek

30

St. Salvius, Limbricht

St. Gerardus

waar.

31

St. Gertrudis, Amstenrade

St. Gerardus

32

Jonge en Oude Nobelen, Valkenburg

RKZLSB

33

St. Sebastianus, Klimmen

St. Gerardus

34

St. Sebastianus, Voerendaal

RKZLSB

35

St. Martinus, Vaesrade

St. Gerardus

36

St. Sebastianus, Eys

RKZLSB

37

St. Hubertus, Ubachsberg

RKZLSB

38

St. Martinus, Linne

Born Echt e.o.

39

St. Hubertus, Schaesberg

St. Gerardus

Vrij naar: Limburgs Schutterstijdschrift, Extra nummer, juni 1998.

Optochtvolgorde
nr.

schutterij

bond

1

St. Joris, St.Joost

Born Echt e.o.

40

St. Johannus & Clemens, Merkelbeek

St. Gerardus

2

St. Remigius, Meerssen

St. Gerardus

41

Heilig Kruis, Grevenbicht

Born Echt e.o.

3

DD. Stadsschutterij, Maastricht

RKZLSB

42

St. Martinus, Holtum

Born Echt e.o.

4

Wilhelmina, Hingen

Born Echt e.o.

43

St. Sebastianus, Heerlerheide

St. Gerardus

5

St. Maternus, Wijlré

RKZLSB

44

St. Rochus, Stevensweert

Born Echt e.o.

6

St. Sebastianus, Schinnen

St. Gerardus

45

St. Jan, Nieuwstadt

Born Echt e.o.

7

St. Martinus, Born

Born Echt e.o.

46

St. Paulus, Epen

RKZLSB

8

St. Willibrordus, Obbicht

Born Echt e.o.

47

St. Lambertus, Oirsbeek

St. Gerardus

9

St. Joseph, Vijlen

RKZLSB

48

Eendracht, Grevenbicht

Born Echt e.o.

10

St. Andreas, Maasbracht

Born Echt e.o.

49

HH. Marcellinus & Petrus, Geleen

St. Gerardus

11

St. Gregorius de Grote, Brunssum

St. Gerardus

50

St. Sebastianus, Oost Maarland

RKZLSB

12

St. Gregorius, Illikhoven

Born Echt e.o.

51

St. Nicolaas, Susteren

Born Echt e.o.

13

St. George, Simpelveld

RKZLSB

52

St. Eligius & Juliana, Schinveld

St. Gerardus

14

St. Martinus, Houthem St. Gerlach

RKZLSB

53

St. Mauritius, Strucht

RKZLSB

15

St. Barbara, Meerssen

RKZLSB

54

St. Joseph, St. Geertruid

RKZLSB

16

St. Sebastianus, Margraten

RKZLSB

55

St. Sebastianus, Puth

St. Gerardus

17

Kon. Wilhelmina, Nieuwenhagen

RKZLSB

56

St. Sebastianus, Mechelen

RKZLSB

18

St. Michael, Doenrade

St. Gerardus

57

St. Joseph, Sweikhuizen

St. Gerardus

19

St. Hubertus, Nattenhoven

Born Echt e.o.

58

St. Rosa, Sittard

St. Gerardus

20

St. Stephanus, Dieteren

Born Echt e.o.

59

St. Paulus, Vaals

RKZLSB

21

St. Joseph, Stein

St. Gerardus

60

St. Sebastianus, Schimmert

St. Gerardus
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ZLF 2007
Feestprogramma
14.00 - 17.00 uur

Boemelkapel TeBannet

Segura

De Boemelkapel ‘TeBannet’ - opgericht in 1952 - zorgt voor
‘Stimmung’ in de feesttent met polka’s, walsen, Egerländer,
Tsjechische/Slowaakse en uiteraard Nederlandstalige muziek.
Ensemble- en solowerk op o.a. trompet, klarinet en tuba wisselen
elkaar in rap tempo af.
17.00 - 18.00 uur

Segura! Escola de Samba Maestricht

Valsj Plat

Een lolletje begonnen tijdens carnaval is inmiddels uitgegroeid
tot een groep slagwerkers die met blote handen ijzer breken. Op
traditionele Braziliaanse slagwerkinstrumenten zorgt Segura!
voor spektakel en show die van ver af te horen is. Bijna voelbaar
en in elk geval uitnodigend. Samba mee met Segura!
18.00 - 23.00 uur

Valsj Plat

Bloemkapel TeBannet

Big Benny

Valsj Plat maakt muziek voor jong en oud. Van Frans Bauer tot
Robbie Williams, van Janse Bagge tot Dire Straits, vaak gespeeld
in een eigen arrangement. Valsj Plat maakt er op het podium
altijd een feest van, óók en vooral vóór het publiek!
21.00 uur

Afsluiter

Big Benny

Dj Didier

Een extraatje in het ZLF-feestprogramma is Big Benny. Een ‘groot-

Dj Didier hoeft nauwelijks introductie. Met zijn spetterende

heid’ in de Limburgse artiestenwereld, maar vooral ook een gezel-

drive-inn show met muziek voor iedereen weet hij het publiek op

lige Roermondenaar. Hij kan als geen ander een feesttent in een

uitstekende en aanstekende manier te entertainen. Hij zorgt in

mum van tijd op zijn kop zetten. Het is ongelofelijk wat deze

elk geval voor een spetterende afsluiting van ZLF 2007 in Mheer.

rasartiest op het podium presteert. Zweten, zwoegen en zingen

Mheer dan ooit!

terwijl het publiek lacht, schatert en danst. Hij heeft kort geleden
alweer zijn negende album uitgegeven. De titel is ‘Dórs!’.
Gezondheid dus met Big Benny.
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Plattegrond Mheer
vanuit de richting
Maastricht

wegrijden vanaf
Parkeerterrein

P
Parkeerterrein
Bezoekers

Route naar
Parkeerterrein

Route optocht

P
Parkeerterrein
Bezoekers

1

Route naar
Parkeerterrein

vanuit de richting
Margraten / Heerlen
Gulpen via Reijmerstok
Banholt

6
Parkeerterrein
materiaalwagens

5
3
4
7

3
3

2

32
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1

Opstellen optocht

2

Defilé / eretribune

3

Entree feestterrein

4

Rabobank (pinautomaat)

5

Fietsenstalling

6

Parkeerterrein VIP / genodigden

7

Tribune voor senioren

33

Wedstrijden
op het feestterrein vóór de kiosk

Oude exercitie
op terrein met rode vlag

tijd

terrein A

terrein B

terrein C

15.30

Keizer, Keizerin,

Koning, Koningin,

Beste

nr.

16.00

tijd

Keizerspaar in uniform Koningspaar in uniform Marketentstergroep

47

St. Lambertus, Oirsbeek

13.30

> optochtnr. 1 t/m 18

46

St. Paulus, Epen

13.45

> optochtnr. 1 t/m 60

> optochtnr. 1 t/m 16

Keizer, Keizerin,

Koning, Koningin,

5

St. Maternus, Wijlré

15.15

keizerspaar in jacquet

Koningspaar in jaquet

11

St. Gregorius de Grote, Brunssum

15.30

> optochtnr. 1 t/m 60

> optochtnr. 1 t/m 16

Beste

Beste Bielemangroep

Koning, Koningin,

> optochtnr. 1 t/m 60

Koningspaar in uniform Marketentstergroep

9

St. Joseph, Vijlen

15.45

16

St. Sebastianus, Margraten

16.00

33

St. Sebastianus, Klimmen

16.15

34

St. Sebastianus, Voerendaal

16.30

37

St. Hubertus, Ubachsberg

16.45

Koning, Koningin,

27

St. Laurentius, Spaubeek

17.40

Koningspaar in jaquet

35

St. Martinus, Vaesrade

18.00

> optochtnr. 17 t/m 32

43

St. Sebastiaan, Heerlerheide

18.15

39

St. Hubertus, Schaesberg

19.00

> optochtnr. 17 t/m 32

16.30

naam vereniging

> optochtnr. 19 t/m 33

Beste

Beste Sappeursgroep

Koning, Koningin,

> optochtnr. 1 t/m 60

Koningspaar in uniform Marketentstergroep
> optochtnr. 33 t/m 48

> optochtnr. 34 t/m 43

Koning, Koningin,

Nieuwe exercitie

Koningspaar in jacquet

op terrein met groene vlag

> optochtnr. 33 t/m 48

17.00

17.30

St. Sebastianus, Oost Maarland

13.30

Mooiste Generaal

Koning, Koningin,

3

DD Stadschutterij, Maastricht

14.15

> optochtnr. 1 t/m 60

Koningspaar in uniform Beste

4

Wilhelmina, Hingen

15.00

> optochtnr. 49 t/m 60

Marketentstergroep

20

St. Stephanus, Dieteren

15.15

Koning, Koningin,

> optochtnr. 44 t/m 60

7

St. Martinus, Born

15.30

Modelste Generaal
> 0ptochtnr. 1 t/m 60

34

50
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Koningspaar in jacquet

8

St. Willibrordus, Obbicht

15.45

> optochtnr. 49 t/m 60

25

St. Anthonius, Slek

16.00

60

St. Sebastiaan, Schimmert

16.15

26

St. Petrus en Paulus, Susteren

17.20

28

St. Joseph, Buchten

17.40

29

St. Sebastianus, Heerlen

18.00

30

St. Salvius, Limbricht

18.15

35

Muziekwedstrijden
op terrein met blauwe vlag
nr.

naam vereniging

afdeling

divisie

tijd

60

St. Sebastiaan, Schimmert

Klaroenkorps

1e

13.30

Muziekwedstrijden

59

St. Paulus, Vaals

Tamboerkorps

1e

13.45

op terrein met gele vlag

53

St. Mauritius, Strucht

Klaroenkorps

1e

14.00

5

St. Maternus, Wijlré

Klaroenkorps

1e

14.45

8

St. Willibrordus, Obbicht

Fluit- en

1e

15.00

14

St. Martinus, Houthem

Klaroenkorps

1e

15.15

16

St. Sebastianus, Margraten

Klaroenkorps

1e

22

St. Lambertus, Broeksittard

Tamboerkorps

28

St. Joseph, Buchten

47

St. Lambertus, Oirsbeek

42

nr.

naam vereniging

afdeling

divisie

tijd

56

St. Sebastianus, Mechelen

Klaroenkorps

2e

13.30

54

St. Joseph, St. Geertruid

Tamboerkorps

3e

13.45

15.30

50

St. Sebastianus, Oost Maarland

Tamboerkorps

3e

14.00

1e

15.45

2

St. Remigius, Meersen

Klaroenkorps

3e

14.45

Klaroenkorps

1e

16.00

7

St. Martinus, Born

Tamboerkorps

3e

15.00

Klaroenkorps

1e

16.15

9

St. Joseph, Vijlen

Klaroenkorps

3e

15.15

St. Martinus, Holtum

Klaroenkorps

1e

16.30

17

Wilhelmina, Nieuwenhagen

Tamboerkorps

3e

15.30

30

St. Salvius, Limbricht

Klaroenkorps

1e

17.05

21

St. Joseph, Stein

Tamboerkorps

2e

15.45

31

St. Gertrudis, Amstenrade

Klaroenkorps

Ere

17.20

23

St. Urbanus, Montort

Klaroenkorps

2e

16.00

33

St. Sebastianus, Klimmen

Klaroenkorps

Ere

17.40

49

HH. Marcellinus & Petrus, Geleen

Klaroenkorps

3e

16.15

34

St. Sebastianus, Voerendaal

Klaroenkorps

1e

18.00

41

Heilig Kruis, Grevenbicht

Tamboerkorps

3e

16.30

37

St. Hubertus, Ubachsberg

Klaroenkorps

1e

18.15

27

St. Laurentius, Spaubeek

Klaroenkorps

3e

17.05

39

St. Hubertus, Schaesberg

Klaroenkorps

Ere

18.30

29

St. Sebastianus, Heerlen

Klaroenkorps

2e

17.20

40

St. Johannus & Clemens,

Tamboerkorps

Ere

18.45

36

St. Sebastianus, Eys

Klaroenkorps

3e

17.40

38

St. Martinus, Linne

Tamboerkorps

3e

18.00

Tamboerkorps

Merkelbeek

36
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Solistenwedstrijden
op terrein met oranje vlag

37

St. Hubertus

Jack Aelmans

Tamboer

3e

15.36

Nick Souren

Tamboer

3e

15.42

Paul Cörvers

Tamboer

3e

15.48

Ray Kusters

Tamboer

3e

15.54

Ashley Kuijpers

Tamboer

3e

16.00

Marco Wolfs

Tamboer

3e

16.06

Aswin Sintzen

Tamboer

3e

16.12

René Thewissen

Tamboer

3e

16.18

Chris Thewissen

Tamboer

3e

16.24

Jason Hupperertz

Tamboer

3e

16.30

Arjen Jennen

Tamboer

3e

16.36

Robert Blom

Tamboer

1e

16.42

Bram Deuss

Tamboer

1e

16.48

Roy Ramakers

Tamboer

Ere

16.54

Martijn Schins

Tamboer

Ere

17.00

Joost Schins

Tamboer

Ere

17.06

Michael Beugels

Tamboer

Ere

17.12

Johan Gorissen

Tamboer

Uitmuntend 17.18

Sander Habets

Tamboer

Uitmuntend 17.24

Ubachsberg
nr.

naam vereniging

naam

instrument divisie

tijd

37

57

St. Joseph

Wesley Van Onna

Tamboer

13.30

41

St. Hubertus
Ubachsberg

3e

Swijkhuizen
50

St. Sebastianus

Bart Steins

Tamboer

3e

13.36

47

St. Lambertus

Jori Hamers

Tamboer

3e

13.42

17

Wilhemina

Oost Maarland
49

HH. Marcellinus

Oirsbeek

& Petrus, Geleen
49

HH. Marcellinus

Nieuwenhagen
Mike Leunissen

Tamboer

3e

13.48

54

Ramon Reinartz

Tamboer

3e

13.54

56

& Petrus, Geleen
49

HH. Marcellinus

Wilhelmina

St. Martinus

Martijn Vergoossen

Tamboer

3e

14.30

59

Julia Deuss

Tamboer

3e

14.36

59

St. Martinus

St. Martinus

Ricky Simon

Tamboer

3e

14.42

59

Maaike Esselaar

Tamboer

3e

14.48

60

St. Joseph

13

St. George

Pascal Wieken

Tamboer

3e

14.54

5

Brian Muyters

Tamboer

3e

15.00

7

St. Michael

Tim Rongen

Tamboer

3e

15.06

5

Django Goffin

Tamboer

3e

15.12

9

St. Michael

St. Joseph

Jeffry Jacobs

Tamboer

3e

15.18

9

Jore Schouren

Tamboer

3e

15.24

47

St. Willibrordus

St. Sebastianus
Eys

38

Mheer dan ooit!

St. Lambertus
Oirsbeek

Robbin de Bruijn

Tamboer

3e

15.30

21

Rick Eykenboom

Tamboer

3e

15.30

37

Obbicht
36

St. Joseph
Vijlen

Stein
8

St. Joseph
Vijlen

Doenrade
21

St. Maternus
Wijlré

Doenrade
18

St. Martinus
Born

Wijlré
18

St. Maternus
Wijlré

Simpelveld
St. Maternus

St. Sebastiaan
Schimmert

Vijlen

5

St. Paulus
Vaals

Born
9

St. Paulus
Vaals

Born
7

St. Paulus
Vaals

Born
7

St. Sebastianus
Mechelen

Hingen
7

St. Joseph
St. Geertruid

& Petrus, Geleen
4

Heilig Kruis
Grevenbicht

St. Joseph
Stein
St. Hubertus
Ubachsberg

39

Foto: Bjorn Vink

• Isolatietechniek
• Brandpreventie
• Projectmanagement
• Steigerbouw
• Hefsteigers
Hofdwarsweg 1 • 6161 DE Geleen

• Hoogwerkers

Tel 046-474 24 10 • Fax 046-475 44 00

• Objectbeklimmers

Geleen • Maasmechelen • Eindhoven

• www.lsb-groep.com

40

Mheer dan ooit!

Maastricht, Hoekerweg 66, Tel.: 043-362 26 26

zlf 2007

41

7

Solistenwedstrijden

St. Martinus

Dominique Esselaar

Tamboer

Jeugd

15.42

Thijs Geelen

Tamboer

Jeugd

15.48

Jeff Vleugels

Tamboer

Jeugd

15.54

Brian Lintsen

Tamboer

Jeugd

16.00

Sem Janssen

Tamboer

Jeugd

16.06

Reno van Proemeren

Tamboer

Jeugd

16.12

Mitch Valize

Tamboer

Jeugd

16.18

Mitch Goffin

Tamboer

Jeugd

16.24

Yannick Delarue

Tamboer

Jeugd

16.30

Nikky Ritterbeeks

Tamboer

Jeugd

16.36

Bart Kitzen

Tamboer

Jeugd

16.42

Rowdy Heijligers

Tamboer

Jeugd

16.48

Jordy Poels

Tamboer

Jeugd

16.54

Richard Keulen

Tamboer

Jeugd

17.00

Dean Dols

Tamboer

Jeugd

17.06

Niek Horsmans

Tamboer

Jeugd

17.12

Remy Mobers

Tamboer

2e

17.18

Johnny Smeets

Tamboer

2e

17.24

Walter Weerts

Tamboer

2e

17.30

Guido Verheijen

Tamboer

2e

17.36

Born

op terrein met paarse vlag

8

St. Willibrordus
Obbicht

nr.

naam vereniging

naam

instrument divisie

tijd

8

59

St. Paulus

Remco Van De Laar

Tamboer

13.30

8

St. Willibrordus
Obbicht

Jeugd

Vaals
53

St. Mauritius

Rik Lebon

Tamboer

Jeugd

13.36

14

Sjef Debije

Tamboer

Jeugd

13.42

16

Strucht
47

St. Lambertus

Heilig Kruis

St. Sebastianus

Chantal Cörvers

Tamboer

Jeugd

13.48

17

Pascal De La Rosette

Tamboer

Jeugd

13.54

18

St. Joris

St. Joris

Luuk Tholen

Tamboer

Jeugd

14.30

27

Marianne Van Kerkom

Tamboer

Jeugd

14.36

27

Wilhelmina

Wilhelmina

Joep Van Neer

Tamboer

Jeugd

14.42

30

St. Salvius

Tom Hameleers

Tamboer

Jeugd

14.48

30

St. Salvius

Limbricht

Hingen
4

Wilhelmina

Limbricht
Tom Wolfs

Tamboer

Jeugd

14.54

31

St. Gertrudis

Jonas Germann

Tamboer

Jeugd

15.00

33

St. Sebastianus

Hingen
9

St. Joseph

Amstenrade

Vijlen
9

St. Joseph

23

St. Urbanus

Klimmen
Gina Nix

Tamboer

Jeugd

15.06

33

Melissa De Roeper

Tamboer

Jeugd

15.12

33

Vijlen

St. Urbanus

23

St. Urbanus

Femmy Heuts

Tamboer

Jeugd

15.18

5

Danique Bekkers

Tamboer

Jeugd

15.24

5

23

St. Urbanus
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St. Maternus
Wijlré

Kris Aben

Tamboer

Jeugd

15.30

5

Bo Aben

Tamboer

Jeugd

15.36

18

Montfort

Montfort

St. Maternus
Wijlré

Montfort
St. Urbanus

St. Sebastianus
Klimmen

Montfort

23

St. Sebastianus
Klimmen

Montfort
23

St. Laurentius
Spaubeek

Hingen
4

St. Laurentius
Spaubeek

St Joost
4

St. Michael
Doenrade

St Joost
1

Wilhelmina
Nieuwenhagen

Eys
1

St. Sebastianus
Margraten

Grevenbicht
36

St. Martinus
Houthem

Oirsbeek
41

St. Willibrordus
Obbicht

St. Maternus
Wijlré
St. Michael
Doenrade
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47

St. Lambertus

Mitchell Notermans

Tamboer

2e

17.42

Stefan Smeets

Tamboer

2e

17.48

Tamara Wolfs

Tamboer

2e

17.54

53

Lasse Lemmer

Tamboer

2e

18.00

60

Oirsbeek
49

HH. Marcellinus
& Petrus, Geleen

50

St. Sebastianus
Oost Maarland

59

St. Paulus

St. Mauritius

Melvin Bartels

Strucht

Vaals

St. Sebastiaan

5

St. Maternus
Wijlré

blazer

31

St. Gertrudis

Steffan Debye

37

St. Hubertus

Ruben Weerts

naam vereniging

naam

instrument divisie

tijd

60

St. Sebastiaan

St. Joseph

Rianne Kusters

Vijlen
4

Wilhelmina

Klaroen-

Jeugd

14.30

4

Jeugd

14.36

4

Fluitist

Hingen
4

Wilhelmina

St. Michael

Anke Heijthuijsen

Fluitist

Jeugd

14.42

26

Jill Ramakers

Fluitist

Jeugd

14.48

47

St. Petrus &

St. Petrus &

Sharon van Rooyen

Fluitist

Jeugd

14.54

47

Kyra Meisen

Fluitist

Jeugd

15.00

47

Wilhelmina

Wilhelmina

Max Salden

Fluitist

3e

15.06

36

Calissa Seelen

Fluitist

3e

15.12

4

Wilhelmina

Wilhelmina

Leonora Lucas

Fluitist

3e

15.18

18

Sanne Beunen

Fluitist

3e

15.24

26

St. Petrus &

St. Petrus &
Paulus, Susteren
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16.12

2e

16.18

Wilhelmina

Kelly Vergoossen

Fluitist

2e

16.24

St. Petrus &

Ellen Schmeitz

Fluitist

2e

16.30

St. Lambertus

Moniek Palm

Klaroen-

3e

16.36

St. Lambertus

3e

16.42

3e

16.48

2e

16.54

blazer
Ilze Debije

St. Lambertus

St. Sebastianus

Wilhelmina

Klaroenblazer

Bo Buscher

Klaroenblazer

Max Aldenhoven

Klaroenblazer

Hellen Scheres

Fluitist

1e

17.06

St. Michael

Elma Schumans

Fluitist

1e

17.12

St. Petrus&

Nicole Schmeitz

Fluitist

1e

17.18

Robin Craenen

Fluitist

1e

17.24

Nina Pijpers

Fluitist

1e

17.30

Paulus, Susteren
Laura Janssen

Fluitist

3e

15.30

26

Aniek Schmeitz

Fluitist

3e

15.36

26

Paulus, Susteren
26

3e

Klaroen-

Doenrade

Hingen
26

16.06

Hingen

Hingen
4

3e

Fluitist

Eys

Hingen
4

16.00

Nikki Salden

Oirsbeek

Hingen
4

3e

blazer

Oirsbeek

Paulus, Susteren
4

Klaroen-

blazer
Simone Raeven

Oirsbeek

Paulus, Susteren
26

15.54

Paulus, Susteren

Doenrade
26

3e

Hingen

Hingen
18

Klaroen-

Hingen

blazer
Sandra Wolfs

Wilhelmina

15.48

Bianca Hutschenmakers Klaroen-

Schimmert
9

Jeugd

Klaroen-

blazer

Ubachsberg
nr.

15.42

blazer

Amstenrade

op terrein met witte vlag

Jeugd

blazer
Dionne Goossens

Schimmert

Solistenwedstrijden

Klaroen-

St. Petrus &
Paulus, Susteren
St. Petrus &
Paulus, Susteren

45

Meerssen | Horst | Andelst | Oldenzaal
| Roermond | Valkenswaard | Breda

Uw professionele en
betrokken partner!
respect voor de RUIMTE,
aandacht voor MOBILITEIT,
zorg voor het MILIEU.
Janssen de Jong Infra bv
Postbus 21 | 6230 AA Meerssen
tel (043) 358 57 10
fax (043) 358 57 11
mail info@infra.jajo.com
www.janssendejonginfra.nl
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De Schutterij
Bordjesdrager
Elke schutterij dient volgens de reglementen vooraf te worden
gegaan door een klein menneke (of meisje) met een groot bord;
De bordjesdrager. Op dat bord dient minimaal de naam van de
vereniging en het nummer in de optocht te staan. Sinds de
tachtiger jaren is de bordjesdrager ingelijfd bij de schutterij.
Het parmantig menneke kreeg een heus uniform en belandde
op de lijst van wedstrijdonderdelen. Nu controleert de jury onder
andere of hij niet te ver voor de troep uitloopt en geen
overdreven passen maakt.

Tamboermaître
Niet alle drumbands staan onder leiding van de tamboermaître.
Het is wel een belangrijk persoon binnen de schutterswereld.

Sappeurs

Een tamboermaître leidt zijn korps, waarbij natuurlijk het show-

Wanneer de bieleman in een militair uniform gekleed gaat,

element ook naar voren komt. Een heuse tamboermaître toont

noemen we hem een sappeur. In lijn met symbolische taken

gezag over zijn korps en weet ook het muzikale werk juist in te

om de vrije doorgang te waarborgen, zijn deze schuttersfiguren

schatten en kan daardoor de juiste commando's geven.

afgeleid van 19e eeuwse soldaten die sappen of loopgraven
moesten maken. Zij werden later als geniesoldaten bij de
verbindingstroepen ingedeeld. Zie daar de verbindende

Bielemannen

schakel met de sappeur als wegbereider voor de schutterij.

Hoewel zij in het verre verleden geen functie binnen de schutterij
hebben vervuld, vormen de bielemannen heden ten dage een
zeer markante verschijning in de optochten. Met beremuts,

Drumband

baard, blauwe kiel en lederen schort lopen zij voor de schutterij

Sinds jaar en dag marcheren de schutters en gildebroeders

uit. Bijl op de schouder, materiaaltas op de rug. Klaar om waar

met een vliegend vaandel en slaande trom door stad en land.

nodig hindernissen op te ruimen. Daarmee vormen de bieleman-

Tot in de twintigste eeuw moet dat letterlijk worden genomen.

nen een moderne echo uit een grijs verleden waarin schutterijen

De schutterijen huurden in de 16e en 17e eeuw bij gelegenheid

kerkelijke processies begeleidden die - naar men veelal ten

van processies en andere officiële bijeenkomsten één of enkele

onrechte aanneemt - door protestanten en onverlaten werden

tamboeren in om het gezelschap ritmisch te begeleiden.

verstoord. Broonkdinsdag trekt de schutterij van Mheer er op uit

De drumbands die de huidige verenigingen met hoorngeschal en

voor het ‘paolke hawwe’. Een zwaar karwei voor de bielemannen,

welluidende klanken voorgaan, zijn in feite pas na de Tweede

hoewel... hun dorst wordt als beloning gelaafd.

Wereldoorlog in zwang geraakt. Muziek hoort bij marcheren en
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schuttters hebben de natuurlijke neiging om op de trom te slaan.
Wij mogen ervan uitgaan dat de opkomst van muziekgezelschappen aan het einde van de 19e/begin 20e eeuw mede een rol heeft
gespeeld. En nadat de Amerikanen tijdens en vooral vlak na de
Tweede Wereldoorlog hadden getoond welk muzikaal spektakel
brassbands voortbrengen, was menige schutterij in de jaren
'50 en ’60 definitief 'verkocht’.

Vaandel
Sinds mensenheugenis speelt het vaandel een belangrijke rol,

Marketentsters

zowel in de samenleving alsook binnen de legers. De Romeinen

Mooi om te zien, maar zonder historische betekenis: Dat zijn de

kenden reeds hun ‘signum bello’ ofwel het strijdteken dat de

marketentsters die sinds begin jaren ’70 de schutterijen begelei-

aanvoerder symboliseerde. Hij vormde de ‘vlag’ waaronder de

den. De echte ‘doorbraak’ van de vrouw in de Limburgse schutterij

soldaten zich schaarden. Zolang deze boven het krijgsgeweld

kwam overigens pas aan het begin van de jaren ’90 toen steeds

wapperde, putte men moed en hoop. Viel het vaandel in de han-

meer schuttersvrouwen zich een passend kostuum gingen aan-

den van de vijand, was alles verloren. Nog steeds symboliseert het

meten en tijdens de feesten een apart wedstrijdonderdeel voor

vaandel trouw aan en eerbied voor kerk en vaderland. Zonder een

hen werd bedacht. De idee van de marketentsters is afgeleid van

proper vaandel mag het gezelschap zich niet eens een schutterij

de vrouwen die (vaak met kind en kegel) in de 16e en 17e eeuw

noemen. Op dat vaandel is de naam van het gezelschap, de (ver-

achter de legers aan trokken. Het was een mogelijkheid om bij de

moedelijke) datum van oprichting en een afbeelding van de

echtgenoot in de buurt te zijn en hem van zijn droogje en natje

beschermheilige of schutspatroon geborduurd. Nog steeds is het

te voorzien. Hun 'rats, kuch en bonen’ moesten de huursoldaten

een 'doodzonde’ wanneer het vaandel de grond raakt. Slechts de

in die dagen namelijk veelal zelf zien te organiseren. De vrouwen

koning(in), paus en bisschoppen mogen bij bijzondere gelegen-

maakten van de nood een deugd, en boden ook anderen voedsel

heden over het vaandel schrijden. De vaandrig bekleedt de

en drank als koopwaar aan. Vandaar de naam marketentster, die

laagste officiersrang. Bij sommige verenigingen zit hij tijdens de

is afgeleid van 'markentare’ hetgeen verkopen of verhandelen

optocht hoog te paard en 'laveert’, met name tijdens het defilé,

betekent.

in een zigzagbeweging over straat.
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Officieren
Achter het vaandel marcheren de officieren als 'nazaten' van de
aloude schutten- of broedermeesters. Zij bekleden in tegenstelling tot hun voorvaderen weliswaar niet meer automatisch een
functie in het bestuur van de schutterij, maar zijn toch min of
meer de ‘meest aanzienlijken’ van het gezelschap. Hun rang kregen zij waarschijnlijk als dank voor jarenlange inzet voor de vereniging. Dus mogen zij zich tooien met een fraaie pluim op de
hoed, epauletten op de schouders, sjerpen om de heup en gouden biezen langszij de broek. Aan hun riem een sabel. Tot het officierskorps behoren luitenanten, majoors, kolonels en generaals.

Schiet de koning drie keer (achter elkaar) de vogel af, dan wordt

De sergeant-majoor loopt als tamboer-maître voor de drumband,

hij tot keizer gekroond. Een erefunctie die hij behoudt totdat een

de vaandrig gaat in het midden. Naast de colonne loopt de com-

hij van de troon gestoten wodt door een opvolger, die eveneens

mandant in de rang van kapitein.

drie maal achter elkaar het koningschap heeft behaald.
Zilver wordt goud en in het jaar daarop wordt een nieuwe
koning naast de keizer geïnstalleerd.

Koning > Keizer
De meest markante figuur van de schutterij is zonder twijfel de
koning, al dan niet vergezeld van een bevallige koningin.

Geweerdragers

Omhangen met een prachtig palet van zilveren koningsplaten,

Achter de officieren marcheren de geweerdragers of soldaten.

vormt hij letterlijk en figuurlijk het schitterende middelpunt van

In rotten van vier (oude exercitie), het geweer aan de rechter-

de vereniging. En zo wordt hij door de andere schutters ook beje-

schouder, vastgehouden door een gebogen arm met de hand aan

gend. Elke schutter kan koning worden. Naar eeuwenoud gebruik

de riem. Of in rotten van drie (nieuwe exercitie) met het geweer

wordt in het voorjaar door de leden van de vereniging volgens

over de schouder, gestrekte arm, hand onder de kolf. In wezen

reglement ‘op de vogel’ geschoten. Omgeven met een feestelijk

loopt hier het kerncorps van de schutterij. Dit zijn de mannen (en

ritueel dat per vereniging verschilt, wordt een stevig blok hout

in toenemende mate ook vrouwen), die als broeders met elkaar

met de (rudimentaire) vormen van een vogel op een hoge stang

vorm en inhoud geven aan het schuttersgebeuren. Want

geplaatst. Nadat de ‘oude koning’ en de wereldlijke en geestelijke

ongeacht rang of stand, schutters zijn gelijk. Volgens het

beschermheer het openingsschot hebben verricht, schieten de

‘Normenboekje’ moet een vereniging minimaal 16 gewapende

leden in volgorde van loting om de beurt net zolang op het blok,

leden tellen om officieel als schutterij te gelden. Gewapend is in

tot een laatste stukje overblijft. Hij (of zij) die dit naar beneden

feite elk lid dat achter het vaandel loopt, inclusief de tamboer-

schiet, mag zich gedurende het daarop volgende jaar koning van

majoor, vaandrig en commandant. Door de populariteit van de

de schutterij noemen. Er volgt een plechtige inauguratie, met een

drumbands en het officiersschap, dreigt de samenstelling van de

zilveren koningskroon op de schuttershoed. Ook worden zilveren

vereniging weleens scheef te groeien; te weinig geweerdragers.

koningsvogel en koningsplaten over de schouders gehangen. Na

Vandaar dat de jury in de optocht niet alleen punten geeft voor

zijn ‘ambtsperiode’ dient de koning een eigen zilveren plaat aan

de ‘algemene indruk’, waaronder de wijze van marcheren, correct-

de collectie toe te voegen. In voorbije tijden was dit een van de

heid in uniformering, netheid en onderhoud, maar ook voor het

belangrijkste vormen van kapitaalaccumulatie.

'mooiste geheel'.
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ZLF 2007
Mheer dan ooit !
dankzij...
Het ZLF 2007 zou niet mogelijk geweest zonder de genereuze
sponsoring - financieel en materieel - en de steun van velen in en
buiten Mheer. Het bestuur van de Stichting ZLF 2007, bestuur en
leden van Schutterij St. Sebastianus en de voorzitters en leden
van de diverse werkgroepen danken allen van harte. Die dank
geldt ook de honderden vrijwillige medewerkers, die tijdens het
ZLF2007 ingezet worden.

Keizer

Kapitein
• Gorissen Grondverzet- en Transportbedrijf Gronsveld

Koning

• HölscherRTV Baarlo • LSB Groep Steigerbouw Geleen
• Heukelom Verbeek Landschapsarchitectuur Gulpen
• Boels Event & Partyverhuur Maastricht • Dassen GROUP BV
Stein • Veolia Transport Maastricht

Vaandrig
• Seegers-Mullebergh Accountancy & Advies Born/Gronsveld
• De Vries Brandbeveiliging Ransdaal • Thuis & Partners
Advocaten Heerlen • Gebr. Wintjens Voegersbedrijf Banholt
• Het Vormlab - grafisch ontwerp Heerlen • Woonpunt Maastricht
• TEBODIN Consultants & Engineers Maastricht • Mercurius
Beleggingsmaatschappij BV Heerlen • VHC Rooswinkel Maastricht

Generaal

Kolonel

• Beckers Evenementen Electro Teuven (B) • Janneke Schmeitz
Culturele MarketingProjecten Heerlen • Maastricht Events
Company • Van Gansewinkel AVR Echt • Michiel Weerts MeschEijsden
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B-E-E Beckers

Tambour-maître

Evenementen Elektro. Voor

Case-Builders Maaseik (B) • Golfbaan het Rijk van Margraten Cadier en Keer

braderie en rommelmarkt - van

• Nuijts, Culinaire Versshop & Catering Noorbeek • Van den Boogaard

communie tot schuttersfeest

Relatiegeschenken / Bedrijfskleding Heerlen

Mark Beckers,

Sappeur

Nuropstraat 7, 3793 Teuven (B)

CAPAX Limburg b.v. Mheer • BOON Vastgoed Margraten • Boels Zanders

0031610038797 / 003243811170

Advocaten Maastricht • Janshen/Hahnraths Kerkrade • Schutgens Eussen
Loyson en Joosten Notarissen Valkenburg • Tripolis Advies Kerkrade • G&D
Bouwmanagement Mheer • J. Willems Mheer • Pörteners Projectstoffering
Schinnen • Technocentrum Zuid-Limburg Sittard • Brouwers Installaties en
Dakwerken St. Geertruid

Schutter
Taverne In de Smidse Mheer • Nordson Benelux BV Maastricht • Café Tinus
Noorbeek • Frans Beks & Zn. Interieur BV Maastricht • A&D Accountants en
Belastingadviseurs Mheer • Thissen Installatietechniek BV Geleen/Venlo
• Bakkerij Van de Weerdt Gronsveld • Frissen Groentechniek Valkenburg
• Macintosh Retail Group Maastricht • Vaessen Groenvoorziening Grondwerken
Maastricht • Ankerpoort Maastricht • Interpolis Tilburg • Gubbels Bouw
Noorbeek

Marketentster
Supermarkt Maria Colen Banholt • DA Drogisterij Monique Margraten • PLUS
Kleijnen Margraten • André Tijssens Installatietechniek Mesch-Eijsden • Slijterij
Mans Margraten • Camping Grensheuvel Noorbeek • Optiek J. Alberts-Wijers BV
Gulpen • Eetcafé Chriske Margraten • Ber Huijnen V.O.F. Margraten • HIERO
Woonsuper Heerlen • Smeets Autogroep Maastricht • Electro World Weerts
Maastricht • Daniëls Kleding Zonhoven (B) • Glashandel Aarts Maastricht
• Nuijts-Consten Assurantiën Cadier en Keer • Automatiseerder CADAC Group
Heerlen • Caves Cadier BV Cadier en Keer • Houtindustrie Pelzer Wittem
• Bouw- en Timmerbedrijf Eijkerbouw Margraten • Groothandel in Zuivel- en
Diepvriesproducten Becker-Royen en Zn. Maastricht

Bordjesdrager
De Landwinkel St. Geertruid • CE Schoenmode Margraten • Schildersbedrijf
Gebr. van Gerven Mheer • Franssen Graafmachine Verhuur Mheer
• Wijndomein Pietershof Teuven (B) • Eetcafé Riekelt Rijckholt • Fa. Maurice
Drummen & Zn. Nuth
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Deereke
Michiel Weerts
Grondverzet en grondwerken
Land- loonwerk en groen
tel. 06 - 10 329 918

Gebr. Wintjens
Voor al uw voeg-kap-straal
& impregneerwerk

PERSOONLIJK

ook diverse kleine klussen
PROFESSIONEEL

Bredeweg 10, 6262 NX, Banholt
tel. 043-4081740 / 06-53956964
fax 043-4085374

thuis in zaken,
partners in business
www.thuispartners.nl

internet: www.wintjens.nl
email: gebrwintjens@home.nl

Grof Geschut
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Ransdaal - Schinnen

www.devriesbrandbeveiliging.nl

MERCURIUS

Beleggingsmaatschappij B.V.

ZZZWHERGLQFRP

voor uw

telecomproblematiek
KIJK KREUZE!
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Akerstraat 126
6417 BR Heerlen
Tel.: 045-5718877

Dé specialist
voor al uw zakelijke
evenementen
T 043 - 450 65 55
www.maastrichtevents.nl
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Organisatie
Het ZLF 2007 - toegewezen aan Schutterij Sint Sebastianus uit Mheer - wordt
georganiseerd door de Stichting ZLF 2007, bijgestaan door een stuurgroep en
werkgroepen. Het ZLF 2007 werkt daarnaast volledig met vrijwilligers.
In de voorbereiding hebben de werkgroepen - elk op hun taakgebied - in vele
vergaderingen en besprekingen alles tot in de puntjes voorbereid. In de laatste
weken was het alle hens aan dek om alle voorzieningen tijdig vóór het ZLF 2007
tip-top in orde te hebben. Tijdens de ZLF-dagen zelf zijn meer dan 600 medewerkers in de weer om alle deelnemers en bezoekers te gerieven. Mheer, een

Colofon

klein dorp met ruim 900 inwoners, zal zich dan van zijn beste kant laten zien.
Het is niet niks om uit zo’n kleine gemeenschap 600 vrijwilligers op de been te
brengen. Een teken ook, dat de Mheerdenaren iets voor hun gemeenschap over

Uitgave Stichting ZLF 2007 • Eindredactie Janneke Schmeitz

hebben en dat die gemeenschap ook iets betekent. Mheer dan ooit!

Tekst Jos Senden, Wim Senden, Matthijs Spauwen, Math Schmeitz,
Janneke Schmeitz • Grafisch ontwerp & opmaak Het Vormlab, Heerlen

Armand Opreij - Voorzitter Stuurgroep ZLF 2007

Drukwerk Drukkerij Gijsemberg Maasmechelen • Oplage 3.000 stuks

Pjer Senden - Voorzitter Schutterij Sint Sebastianus Mheer
Wim Senden- Werkgroep Secretariaat
Peter van Neer - Werkgroep Financiën

Marketing & Promotie ZLF 2007

Math Schmeitz - Werkgroep Sponsoring / Commissie Marketing & Promotie

Een speciaal voor de gelegenheid samengestelde commissie heeft de

Mark Beckers - Werkgroep Terrein & Techniek

marketing & promotie voor het ZLF 2007 een ‘gezicht én een naam’ gegeven.

Pieter Scholtes - Werkgroep Optocht, Verkeer & Veiligheid

Janneke Schmeitz, Paul ’t Lam, Math Schmeitz en Jos Senden werden daarbij

Frans Stollman - Werkgroep Catering & Drank

van harte ondersteund door grafisch vormgever Erik Sleijpen (het Vormlab),

Jack van Laar - Werkgroep Personeel

fotografe Romy Finke, webmaster Theo van Os, Ronny Lemlijn en vele anderen.

Sophie Senden - Werkgroep Programmering
Marc Gubbels - Project DONNA

62

Mheer dan ooit!

Mheer dan ooit!

63

De Sjötters
van Sebastiaan
Refein:

Mit os tromme en os vaan en os gewere
Trikke veer al ieëwelaank ’t dörup deur
Is wer Sjöttersfiës of Broonk of get te vere
Zit de Sjötteriej heur bitste bèèn wer veur
En dan marsjere veer en defilere veer
En op ut litste sjete veer d’r voggel aaf
Mit os tromme en os vaan en os gewere
Trikke veer al ieëwelaank ’t dörup deur
Is wer Sjöttersfiës of Broonk of get te vere
Zit de Sjötteriej heur bitste bèèn wer veur
Uursjte Koeplit:

Wilse bie de Sjötteriej
Jao, da kom mer gauw d’r bie
Want bisse joonk of gries en oad
Mit alle Sjötters op d’r wèèlt
bis dich dan kameraod
Twiede koeplit:

Jao hie komme veer wer aan
De Sjötters van Sebastiaan
Marsjerentère op ing riej
Os gaanse hart, jao dat liek bie de
Mhèèrder Sjötteriej
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