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(Vervolg van pagina 25)

Onttroonde vendelier
barstte in tranen uit

STRAMPROY — Over het debuut, dat Jo Kwas-pen uit Stramproy in 1959 als vendelier maakte,was Wim Maes, de beschermheer van schutterij„St.-Catharina", zo enthousiast, dat hij bij de fir-
ma Waters in Geldrop een originele wedstrijd-
vlag bestelde. „Zon vlag meet 1 meter 80 bij 1 me-
ter 80 en weegt drieëneenhalf tot vier kilo. Destok heeft een lengte van 2 meter 60 tot 2 meter 70,de knop een gewicht tot drie kilo. Het evenwichtligt derhalve op 30 centimeter van de knop", al-dus JoKwaspen.

In 1969, op het OLS in Molenbeersel, doorbrak JoKwaspen de hegemonie van Jo Berkmans, de ven-delcommandant van „St.-Job" uit Leuken in hetLand van Weert. De onttroonde vendelier barstte in
tranen uit.

De groep groeide. Schutterij „St.-Catharina" kwam
vendels tekort. Ook werd er onder de bezielendeleiding van JoKwaspen zo verwoed geoefend, dat
de vaandels zienderogen versleten. Om nieuwe tekunnen bekostigen werd een loterij georganiseerd,
die ’ 2.200,- opbracht. Graag had Jo Kwaspen depatrones op de nieuwe dundoeken laten afbeelden,maar het zou te kostelijk zijn geworden. Daaromwerd met deLimburgse leeuw volstaan.

Met leeuwemoed togen de vendeliers van Stram-proy in 1973 naar het OLS in Eys. JoKwaspen hadde junioren bij de senioren gevoegd. „Het was de
enige mogelijkheid om ook de jongeren te kunnenlaten optreden. Wat hebben we gerepeteerd! Ik
kreeg het kippevel, toen ik de zestien vendeliers
achter me zag. Maar het liep als een klokje. Het
werd een geweldig succes. De eerste prijs was onsdeel".

In 1976 was Jo Kwaspen commandant van maar
liefst 48 vendeliers, dieuit de schutterijen der beide
Limburgen waren gerecruteerd om koning Boude-
wijn in Bokrijk devendelgroet te brengen. De ko-ning der Belgen vierde zijn zilveren regeringsjubi-
leum. Pierre Creemers, het schoolhoofd van Mo-lenbeersel en vice-voorzitter van het OLS-bestuur
had erom gevraagd. „Een probleem vormden de
verschillen: de Belgen vendelen op zn Brechts, de
Nederlanders op zn Brabants", aldus JoKwaspen.
Met vele repetities konden de verschillen worden
weggewerkt en op 13 juni 1976 stonden 48 vende-liers op het Kempisch dorpsplein in het domein
van Bokrijk voor koning Boudewijn en koningin
Fabiola aangetreden.

JoKwaspen moest de koningsgroet brengen, waar-
voor hij bij JanToorians, de gewezen vaandrig van
het St.-Ambrosiusgilde uit Loon op Zand, die een
boek over het vendelen schreef, te rade was ge-
gaan. „Voor een burgemeester en een pastoor
breng jeop je eigen manier een koningsgroet, maar
voor een koning en een koningin moet dat volgens

het boekje. Koning Boudewijn en koningin Fabiolabedankten me voor de spontaneïteit en ook dievandefederatie waren vol lof. Het regende complimen-ten. Het was het absolute hoogtepunt uit mijn car-rière".

Abrupt brak JoKwaspen zijn loopbaan af. In 1977,op het OLS in Niel-bij-As verdedigde hij zijn titelniet meer. Ook in de daarop volgende jaren liet hijverstek gaan. Wel bleef hij vendeliers opleiden endokterde hij 's winters aan de programma's, waar-mee het roemruchte achttal van „St.-Catharina" 'szomers naar buiten trad. De vendeliers van Stram-proy kregen vele uitnodigingen voor optredens
over de landsgrenzen. Ook vendelden zij voor pa-
tienten van Welterhof in Heerlen en de Pepijnkli-nieken in Echt.

In de laatste winter kreeg JoKwaspen drie meisjes
onder zijn hoede: Astrid Brunenberg, JacquelineRietjens en JacquelineVerlaak. „Frappant vind ik,dat de meisjes, die bij het-klaroenkorps en bij dedrumband waren, door het vendelen werden geïn-
spireerd. Ze vendelen natuurlijk nog met aange-paste vlaggen en beperken zich tot het klassiek
vendelen, dat staande wordt uitgevoerd. Wie vlotbegint te draaien krijgt een grotere vlag en wordt
ook het acrobatisch vendelen geleerd.Bij het acro-batisch vendelen moet een heel grondprogramma
worden afgewerkt. Het kost veel oefening om van-
uit een zittende houding zes keer achter mekaar
over de vlag heen te duikelen en vervolgens weerterug te duikelen zonder devlag op de grond te la-
ten komen".

Schier moeiteloos voert JoKwaspen deze en ande-re figuren uit; weer of geen weer. „Bij wind hakenvelen af of beperken zij zich tot eenvoudige figu-
ren. Mij kan dat niets schelen.Voor mij is het erop
of eronder. Ook kijk ik niet op een koeieflat. Ik roler doorheen als het moet. „Jong, wat zie jeer weer
uit", mopperde mijn moeder bij herhaling".

Ze missen hem op bondsfeesten en op het OLS.
Een verrassing was zijn deelname aan het bonds-
feest van deBond „Eendracht Maakt Macht" in mei
in Baexem. „Ik was die zondag in de buurt en kon
om kwart over vier in Baexem zijn. Jekon aan de
gezichtenvan de jongensen meisjes zien, dat ze het
fijn vonden. Ik stond erop dat JosRademakers het
commando bleef voeren. Niet alleen de senioren,
maar ook de juniorenhaaldeneen eerste prijs. Ook
deed ik individueel mee. Aanvankelijk keken en-
kel dievan ons, maar toen ik mijn eerste koprol had
gemaakt, kwam het volk toegestroomd. Het deed
'me goed dat er plots weer aandacht voor een ven-
delier was". .
Een gouden medaille, was zijn deel. Voor het klei-
nood is geen plaats meerop zijn uniformjas. „Het is
toch al een harnas", vergoelijkt de grossier in ere-
metaal de degradatie naar een schoendoos

" In 1969, op het OLS in Molenbeersel, doorbrak JoKwaspen. de ven-
deliervan schutterij „St.-Catharina" uit Stramproy. de hegemonie van
Jo Berkmans, de vendelcommandant van schutterij „St.-Job" uit Leu-
ken in het Land van Weert (zie foto).

JURY MONSTERT VAN NAALDEKE TOT DRADEKE
HEERLEN — Voor het OLS in Eys zijn niet minder dan 44
juryleden aangetrokken, die 56 afzonderlijke wedstrijden
moeten beoordelen. Het zijn:

Voorzitter:
G.M.H.J. Kirkels,

Vice-voorzitter: F. Manders te Weert,
Secretaris:
J.C.W. Hensen te Borgharen,

Leden:
P. van Baelen te Hasselt,
J. van der Beek te Elsloo,
mr. A.M. Berger te Cadier en Keer,
L.A.P.M. Beurskens te Maastricht,
F. Brouwers te Helenaveen,
G.W. Cobben te Merkelbeek,
mevr. B. Duyndam-Rietman te Weert,
mevr. J. Eist te Antwerpen,
J.J.H.J.M. Frusch te Bom,
J.H. Gommans te Blerick,
J.E.W. Gorissen te Stem,
G.H. Greten te Voerendaal,
P.M.M. Grootjans te Nuth,
mevr. A.M. J. Hanssen-Mühlenberg te Schaesberg,
J. Heerema te Roermond,
mevr. A. Heerema-Brouwers te Roermond,
W.Th.M. Hendriks te Venlo,
H.G.W. Hendrix te Venlo,
P. van Heugten te Bom,
P. Hurkmans te Lierop,
GS. Jacobs te Tegelen,
J.A. Jochems te Montfort,
mevr. I. Kirkels-Collon te Meijel,
E. Klomp te Maastricht,
C.A.A. Linssen te Zuidlaren,
mevr. F. Linssen-van Nuenen te Zuid-Laren,
H. Miscoria te Maasmechelen,
W. Nouwen te Weert,
E.J. Offermans te Grave,
P. Penninx te Liessel,
J.G. Schroën te Heythuysen,
J. Semmeling te Maastricht,
P. Severijns te Tongeren,
G.G.P.M. Tomlow te Heerlen,
H. Thissen te Tegelen,
mevr. R. Thissen-Vogel te Tegelen,
J.Th.M. Toorians te Loon op Zand,
F.A. Vergoossen te Herkenbosch,
J.H.C. Verhagen te Brunssum,
L.H.B. Wijnands te Klimmen.19Ook al moeten juryledenzich uit de naad bukken, toch willen zij het naadje van de kous weten. „Zy en rus-

ten noch en houden niet op, voordat zy alles van de naelde tot den draed weten", schreef een middeleeuwse
kronikeur. Zij monsteren van naaldeke tot dradeke.
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De slag
aan

l de
1 Eyser

AAN DE VOET van de Eyserberg, aan de oever
van de Eyser, vindt zondag het Oud-Limburgs
Schuttersfeest plaats. Zegge en schrijve 153
schutterijen treden aan voor de „Slag aan de
Eyser".

Samenstelling
en teksten:

Jan van Lieshout

Foto's:

John Baan

Thijs Habets
Wim Küsters

Jan van Lieshout

Dries Linssen

Peter Roozen
en uit

privé kollekties

Vormgeving:

Sjef Meijers

en
Jan van Lieshout

HET OLS IS echter meer dan een Olympiade
van Limburgse Schutters. Het is een feeërie
van folklore en volkscultuur. Welk een kijk-
genotverschaft niet het défilé? In fleurige fa-
lanxen trekken keizers en keizerinnen, ko-
ningen en koninginnen, vaandrigs en vende-
liers, aartsvaderüjk bebaarde bielemannen,marketentsters en martialen voorbij.

IN DIE PROCESSIE van buksen en banie-
ren lopen typen, die rechtstreeks uit een
schilderij van Rembrandt ofvan Pieter Breu-
gelzouden kunnen zijn gestapt.

HET OLS IN Eys heet het 71-ste te zijn. Die
vaststelling behoeft de toevoeging, dat het
het 71-ste van deze eeuw is. Want reeds in
1892 schoten „Otlanders" en „Belgen" in Neer-
itter om de organisatie van het volgende
OLS. Een gecombineerd drietal uit Stram-
proy won. Eendrachtig organiseerden „St.-
Catharina" en „St.-Antonius Abt" uit Stram-
proy op donderdag 29 juni 1893 de Holland-
België onder de korfboom.
IN „HET KANTON WEERT" had de burge-
meester van Stramproy uitdrukkelijk veror-
donneerd, dat op het schuttersfeest geen or-
geldraaiers, harmonicaspelers, liedjeszan-
gers „of iets dergelijks" zouden worden toe-
gelaten.

OP HET OLS in Eys, negentig jaarlater, wor-
den de kleinkunstenaars binnengehaald. In
de feesttenten aan de Eyser treden „Die
Kalkdörfer" uit Bocholtz, „Die Original
Nussbacher Musikanten" uit Kerkrade, de
„Peanuts" uitKerkrade, de „Nachraove" uit
Maastricht en troubadour Sjef Diederen uit
Hoensbroek op. Op hun repertoire staan ook
liedjes en composities, waartoe de schutterij
tekstdichters en toonzetters had geinspi-
reerd. Van de vlotste nummers werd een
grammofoonplaat gemaakt, die onder OLS-

vlag de weg naar de discofïel moet vinden.
Met alle respect voor het initiatief moet toch
in alle nuchterheid worden vastgesteld, dat
de commercie het OLS steeds meer in haar
greep begint te krijgen.

IN DAT LICHT lof aan de commissie, die
waakt voor commerciële uitwassen en die
uithield, dat de entreeprijs niet meer dan’ 4,-
-per persoon mag bedragen; het parkeren
daarbij inbegrepen.

LIEPEN IN 1973, toen Eys zijn eerste OLS
organiseerde, bezoekers te kankeren, dat ze
zon eind moesten lopen om van de parkeer-
terreinen in de feestweide te komen, dit jaar
liggen de parkeerterreinen honderden me-
ters dichterbij.

OOK IS EYS zondag via de ijzeren weg te be-
reiken. Uitgestaptkan worden op het perron-
netje, waar de laatste decennia enkel nog de
extra treinen stopten met supporters van de
H. Gerardus, die in Wittem bijzonder wordt
vereerd.

BIJ HET DOORBLADEREN van de fraai
uitziende feestgids viel het mij op, dat geen
enkele schutterij zich onder de schutse van
deze in Limburg zo populaire heilige heeft
geplaatst. St.-Sebastianus spant de kroon.
Maar liefst 20 schutterijen hebben hem als
patroon. Behalve tot hem wendden de Sebas-
tianen van Eys zich voor mooi weer evenwel
ook tot Gerardus van Wittem. Zon zij hun ge-
gund!

JAN VAN LIESHOUT

"De 32-jarige kapitein Kelth Hltchcock
met vrouw en kinderen op het bonds-
feest van de Bond „St.-Gerardus" afge-
lopen zondag In Vaesrade. Hltchcock
Is lid van de schutterij „St.-Jozef" uit
Sweikhulzen, waar hij al twee jaar
woont. Sharralyn werd er woensdag 28
en had heel de buurt op visite. Airnee,
het oudste dochtertje, Is acht jaar, Ben-
jamin vijf en Nlchols en Patrick, een
tweeling, zijn drie.

Ook Hitchcock schiet mee
SWEIKHUIZEN - Op het
OLS in Eys schiet ook een
Amerikaan mee. Het is de32-
-jarige kapitein Keith Hitch-
cock, lid van de schutterij
,JSt.-Joseph" uit Sweikhui-
zen. „Captain" Keith werd
in Seattle in de staat Was-
hington geboren, werkt in
Maastricht en woont met
vrouw en vier kinderen in
Sweikhuizen.

De Hitchcocks hebben het er
erg naar hun zin. Sweikhui-zen is een heel gezellig dorp

met erg vriendelijke men-
sen", vindt Sharralyn Hitch-
cock, die woensdag 28 werd
en heel de buurt op visite
had.
De schutterij boeide de kapi-
tein zeer; het schieten met de
buks in het bijzonder. Hij gaf
zich op ais liden liet zich een
uniform aanmeten. De kin-
deren vinden, dat het „dad-
dy" nog beter staat dan zijn
legeruniform. Hitchcock on-
derscheidt zich in niets van
de andere geweerdragers
van Sweikhuizen. Zelfs

spreekt hij Nederlands. Metzn vrouw volgde hij een cur-
sus Nederlands.
Sharralyn Hitchcock is ook
al verkikkerd op het schieten
met de zware buks. Ze heefttalent. De misserskan ze nog
op de vingers van één hand
tellen. Met belangstelling
volgde ze op de bondsfeesten
de heren. Op het OLS in Bee-
sel moest Sharralyn verstek
laten gaan, omdat een van
de kinderen ziek was. Maar
inEys zijn deHitchcocks van
de partij.

OLS 1983

in hout-, koper en y^m
slaginstrumenten /^^^S

Houdt u
van mooie
meubels
Laat ze dan door

een vakman maken

Meubelmakerij

Jo Frencken
Kloosterstraat 37, Maasbracht

tel. 04746-1997
Showroom open: ma. t/m vr. van 9-18 uur, za. van 9-17 uur,

di.midd. gesloten, vrijd.avond koopavond

10 Redenen om bij ons \een keuken te kopen L—****=/ -rï^^SfffPF
* Wij hebben 20 toonzaalkeukens voor u |yr Ilf IIopgesteld in div. uitvoeringen, o.a. zwaar I *** 49 \l m lilmassief eiken, eiken fineer, kunststof/ \\ «WB^*^^ I " ï \\
* Wij hebben de langste ervaring. I; LiA^ffOff .''lm ' it~7t. S-* Wij geven 5 jaar schriftelijke garantie. \f UÏW Rtó w K tó Kis R w U Wil* Wij verzorgen de technische installatie- \t M^^^vt^u^tt^w^ZUtekening. l¥W^i ü Ö^fMï^tó^* Wij leveren uw keuken franco thuis. Il B.C-H-—r *^^y^K fc ,hr °* Wij verzorgen hak-, sloop-, breek- en IU^TS^E Hjß*--V^ "^^loodgieters-en electrawerkzaamheden. L >-!--/Vrï? il; B IF*"^*c£Tcïl^s^r~
* Wij monteren uw keuken. t' f]V jfln BB^^^l I* Wij leveren en plaatsen tegels. : I. M >(^^^^M\ Vi ' Pal"* Wij kunnen U ook na 18.00 uur ont- ft .-L>l't**L^B tbs*] Hl m lvangen, uiteraard na tel. afspraak. P^émÉ^B^^^^^^^^^„ j
* Vraag naar onze speciale aanbiedingen. jo^^^^^ ju]

J3H JACOBS KEUKEIMST
'^M Genhout-Beek. Hubertusstraat 33. tel. 04402-71 006.

Geopend: dinsdag t/m vrijdag van 9-12 en van 13-18 uur. zondag van 10-17 uur.

# ZOMERTIJD fi"\KEYBOARDTWDJJ^
YAMAHA H^^
hohner r^'is^J

tGEM W 321 B
Voor deze prijs 3 voetmaten en veel effecten,
ritme, begeleiding enz.
3 jaar Stalmeiergarantie

ZOMERPRIJS ’ 1495,-
-inclusief veel extra's

1111 ' '

jjftf (Bij de markt) *V^L *£w¥nt%sggsS' Donderdags koopavond!

ZASTAVA YUGO 45
va. 10.750,—

f i' " ifflJlWk W"" --■ ""***
| <tj|||j*L "_ '^Hk ZIJ

OnzëwerkplaatH)]!^

Limburgs DagbladLimburgs DagbladOLS 1983 3



DE P.EKENIERS
VAN
GROTE BROGEL

Spiesexercitie: primeur voor Eys
GROTE BROGEL — De
bremsnijders noemen ze
die van Grote Brogel. Dat
komt omdat de dorpelin-
gen vroeger brem sneden,
waarvan bezems werden
gemaakt. Tot diep in juni
bloeit de brem in bermen
en bossen, waarmee het
dorpje in de Kempen is om-
gord.

Na de bremstruiken honingen de
linden. Het gezoem der bijen klinkt
vreedzamer dan het Liegier van de
Starfïghters en de F-16's van de
vliegbasis tussen Grote en Kleine
Brogel. De lindebloesem wordt
nog steeds geplukt. „Apothekers
maken er lindethee van. Wij pluk-
ken de bloempjes om de kas te stij-
ven", aldus Jan Dirckx, de 40-jari-
ge bankbediende, die deken van
het schuttersgilde „St.-Sebastiaan"

Het schuttersgilde is de oudste van
meer dan dertig verenigingen, die
Grote Brogel telt. Aan de hand van
een vaandel kan worden aange-
toond, dat het schuttersgilde reeds
in 1572 existeerde.

" Gerard Brebels, de veelvuldig gelauwerde voorzitter van
de Sebastianen van Grote Brogel.

Kleur
De verenigingen staan borg voor
meer kleur in de aardse alledaags-
heid. Op de schrale zandgronden
wordt nog steeds noest geboerd.
Verscheidene dorpelingen vinden
emplooi op de Kempische Wol-
spinnerij. Nog eens 150 arbeids-
plaatsen biedt de dekenfabriek, die
uit die wolspinnerij voortkwam en
bij de garen- en tapijtenfabriek
Spendor — een andere dochter —
werken 100 mensen. Anderen pen-
delen naar Eindhoven en Weert of
doppen.

Grote Brogel is een kerkdorp van
Peer. Het telt 1.900 inwoners. Se-
dert de fusie kwamen er ten zuiden
van het dorpskerkje enkele nieuwe
straten bij. Bij de jongensschool is
een sportschuur in aanbouw.

Op de speelplaats van die school in
de laatste maanden verwoed geë-
xerceerd; met spiezen! „Het idee
voor de spiesexercitie is van Leo
Jans, de voorzitter van het bestuur
van de Oud-Limburgse Schutters-
federatie", aldus Gerard Brebels,
de 63-jarige voorzitter van het nu
61 leden tellende schuttersgilde.
„In een algemene vergadering was
men eenparig akkoord. Het zou de
vereniging ten goedekomen en het
zou bijdragen aan het prestige van
het schutterswezen in de beide
Limburgen. zo werd geredeneerd".

Commando's
Omdat er geen handleiding voor-
handen was, ging Harrie Thissen
uit Tegelen. secretaris van de nor-
mencommissie van de Stichting
Steun aan het Schutters- en Gilde-
wezen in de beide Limburgen. een
licht opsteken in het legermuseum
in Leiden. Hij raadpleegde ver-
scheidene standaardwerken en be-
studeerde de tekeningen, die Ja-
cob deGeyn in 1608 van piekeniers
had gemaakt. In de tijd van prins

xerceerd. Aan de hand van de „Wa-
penhandelinghe voor roers, mus-
quetten ende spiesen" — het hand-
boek van de lansknechten — stelde
Harrie Thissen een reeks oefenin-
gen en handelingen samen. Hij re-
digeerde 18 commando's voor de
staande en 32 voor de lopende
exercitie. Opmerkelijk is dat elk
bevel met „Herstel!" in plaats van
met „Geef acht!" wordt ingeluid.

Legerinstructeur Godfried Caris
uit Weert drilde de piekeniers van
Grote Brogel.

Behalve met de spies is er de laat-
ste maanden in Grote Brogel ook
ijverig met de zware buks geoe-
fend. Hel zou de Sebastianen een

immetje waard zijn om het

werden ze tweede, vanaf 1978 zaten
zij steeds in de finale.

«"^^«M»"»Vala^^Ma«alMaaHH^M[HliHH^HaNMHHHnaMMi"Dit zijn de piekeniers van Grote Brogel. Werd tot voor kort slechts met de spiezen gesjouwd, nuwordt er ook mee geëxerceerd. Het OLS in Eys krijgt de primeur.

" De piekeniers van Grote Brogel met het beeld van de H. Sebastianus: hun patroonheilige. Oor-
spronkelijk was hij een officier van de lijfwacht van keizer Diocletianus, die de christenen van Rome
wreed vervolgde. Ook Sebastianus werd als christen aangeklaagd, metpijlen doorboorden en later
met geselroeden doodgeslagen.
*

Bier
De Sebastianen van Grote Brogel
hebben een goedgevulde prijzen-
kast en bewaren in hun schrijnen
een kostbaar zestiende-eeuws ge-
polychromeerd beeld van hun pa-
troonheilige, dat in grote optoch-
ten piëteitvol wordt meegedragen.
Verder bevindt zich bij de docu-
menten een perkament uit 1763.
Het bevat de reglementen uit die
tijd. Inbreuken op de regels kwa-
men de schutten op fluïde boetes
te staan. „Alles draaide om bier",
aldus Gerard Brebels. „Niet voor
mets zegden de boeren als een kalf
niet wilde drinken, zet het een

Een vat bier was de aanleiding dat
het schuttersgilde in 1900 ter ziele
ging. Op kennismaandag schoten
de Sebastianen op de vogel. Het
was een taaie dat jaar. Hij was van
palmhout gemaakt. Bij het vallen
van de avond werden voorberei-
dingen getroffen om schutters uit
de buurt op te trommelen teneinde
de wacht bij de reeds deerlijk toe-
getakelde vogel te houden. „Wed-
den om een vaatje bier dat dit schot
de vogel is", sprak Jaak van Lens-
ke Daemen, de uittredende koning.
tot de burgemeester. Jaak legde
aan. schoot en haalde de restanten
van de vogel naar onder.
Die donderdag was het vaatje van
de burgemeesterer wel, maar Leen
Nlessen zelf liet verstek gaan op
het Malbroek feest, dat herinnert

de troepen, waarover de hertog van
Marlborough — develdheer met de
adelaarsblik — eens het bevel had
gevoerd en die in de Kempen en in
de Maasvallei een ware terreurhadden uitgeoefend. In plaal
Malbroek — een verbastering vanMarlborough -- werd de burge-
meester aangeklaagd en ging metde pop, die de hertog voorstelde,
de schutterij ter ziele. Vlaggen wer-den op een hoop gegooid; overige
attributen en documenten op het
Rijksarchief in Hasselt gedepo-
neerd.

Truc
„Met een vernistige truc", aldus
Gerard Brebels, „wist Hubert Cor-
nelissen, het hoofd van de school,
een en ander los te krijgen. De
meester was de samensteller» van
de stoet, die in 1938 door Grote
Brogel trok en het leven van de eer-
ste honderdjarigevan Grote Brogel
in beeld bracht. Hij vond dat in die
stoet het schuttersgilde niet mocht
ontbreken. Hij stelde een lijst sa-
men van dorpelingen, die zinnens
zouden zijn om het schuttersgilde
te heroprichten. Officieel werd het
schuttersgilde evenwel op 26 fe-
bruari 1956 heropgericht".

Voor het eerst traden de Sebastia-
nen dat jaar tijdens een bondsfeest
in Ophoven naar buiten. Ze liepen
in burger. Hun commandant droeg
een Duitse bajonet. Van de fanfare
hadden ze een trommelaar ge-
leend. „De boerenbond van Grote
Brogel", schamperde men in Op-
hoven. Dat trokken deSebastianen
op hun eer. 's Jaars daarop presen-
teerden zij zich op het OLS in Bee-
sel in uniformen, waartoe Pieter
Breugel de ontwerpers had geïn-
spireerd.

De Sebastianen houden hardnek-
kig vol, dat de grote schilder in
Grote Brogel is geboren. „De over-
levering wil, dat Pieter Breugel
werd geboren in een ooievaarsnest
in het dorp Breugel, niet ver van
Breda", aldus Jan Dirckx, behalve
deken ook de kronikeur van het
schuttersgilde. „Bree heette in die
tijd Breda. In Grote Brogel is een
boerderij, die „Het Ooievaarsnest"
heet, waar onze koning Jef Ceys-
sens met zijn zonen woont. Wie be-
wijst dat Pieter Breugel daar niet is*
geboren".

Primeur
In het begin van de jaren zeventig
waren de Breugeliaanse uniformen
versleten. Geroen de Bruycker. een
Franciscaan uit Vaalbeek, die met
Henri Wyers, de beschermheer van
het schuttersgilde, was bevriend,
werd gevraagd een nieuw uniform
te ontwerpen. Hij werd door Rem-
brandt geïnspireerd. Sedertdien lo-
pen de Sebastianen in een zwarte.
lakense broek met daaronder witte
sokken, dragen zij een roodzwart
fluwelen vest met een blauwe
sherp en hebben zij een brede hoed
met een struisvogelveer op. De de-
kens dragen hellebaarden, de pie-
keniers spiezen. „Geen gevechts-
spiezen, maar paradespiezen,
waarmee men vroeger op Landju-
welen verscheen", aldus Gerard
Brebels. „Werd tot voor kort
slechts met de spiezen gesjouwd,
nu. wordt ermee geëxerceerd. Het
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Speciale vakantieprijzen op alle eiken
vloeren

EIKEN MOZAÏEK doe het eens zelf 18,-p.m 2
VERHUISBAAR strokenparket v.a 54,-p.m2
EIKEN 22dik, gelegd en verzegeld 49,- p.m 2
VISGRAAT meesterlijk gelegd 94,-p.m 2

Meer dan 25 aanbiedingen. Limburgs grootste
parketfabriek

I Sittard, Rijksweg-Nrd. 29, 04490-25157I Heerlen, Stationstraat 8, 045-712715
I Lid Consumentenbond, 's Maandags gesloten

119404 I

ÏGROOTZATIS:
-w_^s^l

I diverse uitvoeringen voor kleine prijzen Suzuki I -^1
I en n stevige inruilprijs. - .mmmJfn,■ ,','. ME1^ Zoekt U Suzuki? LEgtlka

Brunssum heeft 'm! verkrijgbaar
|^k|^^B_. U vindt Alcars:|fc|^^_ HAEFLAND 15

I^^HH^^ BRUNSSUM -|^^^BlV|^^^^V^B^^^BH |^^TEL 045-2522448

'm^JCHT VOOR BUITENJT^^HLampen voor huis en tuin HaWjH^^^a^^
■»r in^u in onze^aMH

ik Ml showroom \ IpM |
■^■MhllNederlandsl \| ’»»«»,
Km||f assortiment■w f weerbestendige f f

■tAi aJ?u'ten'amPcri
|j^lvValluminiumgietwerk I

Hl 1 ffII N ffl IWjrWW bruto!

' JL J| ■U^^^f/j Tl]

rOj|F< f* m I C*l *^^li3^V^

Bouwbedrijf
|H Sfll E- Derksen B.V.

* ONDERHOUDW fc I * UTILITEITSBOUW
* NIEUWBOUW

V* M * INDUSTRIËLE BOUW
jtÊÊÊÊmÊ^ * RESTAURATIE

* gespecialiseerd in:
RENOVATIE

TUNNELWEG 108, KERKRADE-WEST. TEL. 045-458585

|lj" i,j |,| i.JJNIEK VAKANTIE AMUSEMENT
\ Hklei-duiven-schieten

Enig in Europa
«^

±^^^m———^* Sa^Lai^Vf' Im tok.

*25 art it'i-'

Gebr. Gailjaard

Gasthuisstraat 20-24
Heerlen-Centrum tel. 045 - 715185

Video spelen w.0.: *Space tactics * Scramble * Asteroids * Space
invaders * Franquilezer gun * Space cresta * Radar scope * Crazy

climber * Space Encounters * Carnival * Galaxian de luxe *Monaco GP * Mini cocktail video spelen * Pac-man * Battle zone *Astro blaster * Missile command * Sprekende bally flippers * Flash
Gordon * Xenon * Schietautomaten

»1001 mogelijkheden. Alle nieuwtjes op 't gebied van video en bally
flippers. Meer dan 100 automaten op ruim 1000 m 2sport- en

speelruimte. Tevens Amerikaanse biljarts, blackjack, fruitmachines,
flippers enz. De elektronica staat voor niets!

GEOPEND: daaeliiks van 's moraens 10 tot 1 uur 's-nachts

ULLII van Hooren|kantoorcentrum
geleenstraat 40-48, 6411 HS heerlen

tel.: 045-712741

voor kantoormachines, -meubelen en kantoorartikelen,
reeds 50 jaar hét adres.

LLLILI van Hooren|drukkerij +repro
In de Cramer 3, 6411 RS Heerlen

tel. 045-718380

Drukwerk, lichtdrukken en
kopieservice

Ruime parkeerplaats voor de deur.
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PROGRAMMA VAN HET
OLS IN EYS
Zaterdag 2 juli 1983
19.00uur: Plechtige eucharistieviering voor de levende en overleden

leden van de schutterij „St.-Sebastianus" uit Eys, gecele-
breerd door pastoor dr. Alfons Kurris met zang door het
kerkelijk zangkoor „St.-Cecilia'' uit Eys onder leiding van
Johan Kokkelmans.

Zondag 3 juli 1983
10.00 uur: Ontvangst van het bestuur van de Oud-Limburgse Schut-

tersfederatie en de leden van de jury in schutterslokaal
„Oad Ees" aan de Grachtstraat.

12.00 uur: Ontvangst van de deelnemende schutterijen op het feest-
terrein.

12.15 uur: Ontvangst van autoriteiten, eregasten en eregarden op
het feestterrein.

12.30 uur: Ceremoniële opening:— begroeting van de autoriteiten;— inspectie van de schutterijen door de autoriteiten;— vlaggenparade.
Tijdens deze openingsplechtigheid speelt harmonie „St.-
Agatha" uit Eys onder leiding van Harry Ries:
1. De Jonge Prins van Friesland;
2. Alle Menschen werden Brüder;
3. Brabangonne;
4. Wilhelmus;
5. Vlaamse Leeuw;
6. Limburgs volkslied.

13.00 uur: Openingstoespraken door:— Jefvan derKrogt, voorzitter van de stuurgroep, die het
OLS voorbereidde;— Ben Grooten, de voorzitter van schutterij „St.-Sebastia-
nus" uit Eys;— Wim Janssen, burgemeester van Wittem.

13.15 uur: Opening van het Oud-Limburgs Schuttersfeest door Leo
Jans, president van de Oud-Limburgse Schuttersfedera-
tie.

Aansluitend toespraken door:— dr. Sjeng Cremers, commissaris van de koningin in Ne-
derlands-ümburg;— dr. Harry Vandermeulen, gouverneur van Belgisch-Lim-
burg.

13.30 uur: Openingsgebed, uitgesproken door pastoor dr. Alfons
Kurris van Eys.

Hymne „Domme, Salvos Fac Reges Nostros" door het ker-
kelijk zangkoor „St.-Cecilia" onder leiding van Johan Kok-
kelmans.

Eredronk op koningin Beatrix en koning Boudewijn, uitge-
bracht door Leo Jans, president van de Oud-Limburgse
Schuttersfederatie.

13.45 uur: Openingsschoten door:— dr. Harry Vandermeulen, gouverneurvan Belgisch-Lim-.
burg;— dr. Sjeng Cremers, commissaris van de koningin in Ne-
derlands-Limburg;— J.M. Heuschen, bisschop van Hasselt;— dr. Jo Gijsen, bisschop van Roermond;— Leo Jans, president van de Oud-Limburgse Schutters-
federatie;— Pierre Creemers, vice-president van die federatie;— Wim Janssen, burgemeester van Wittem;— dr. Alfons Kurris, pastoor van Eys;— Ben Grooten, voorzitter van schutterij „St.-Sebastianus"
uit Eys.

14.00 uur: Vertrek optocht.

15.30 uur: Aanvang van de schietwedstrijden.

17.00 uur: Aanvang vendelen, exercitie en overige wedstrijden.

19.00 uur: Bekendmaking prijzen optocht en terreinwedstrijden.

21.30 uur: Huldiging van de winnaar van het OLS 1983, naar men
hoopt.

VOLGORDE OPTOCHT
HEERLEN — Van de 159 schutterijen, die Belgisch- en Nederlands- Limburg rijk zijn, zullen er
zondag 153 door de straten van Eys trekken. De 7.000 mannen en vrouwen vormen een stoet
van twee kilometer, die zich om twee uur in beweging zet. Schutterij „St.-Paulus", Epen, bijt de
spits af en het schuttersgilde „St.- Sebastiaan", Grote Brogel, sluit de rij.

De volgorde is als volgt:
1. St.-Paulus, Epen
2. St.-Andreas, Melick
3. St.-Antonius, Nederweert
4. St.-Barbara, Reuver
5. St.-Brigida, Noorbeek
6. St.-Monulphus en

Gondulphus, Rotem (B)
7. St.-Joseph, Stem
8. St.-Lambertus, Oirsbeek
9. St.-Ansfried, Thorn

10. St.-Petrus en Paulus, Sus-
teren

11. Akkermansgilde, Venlo
12. St.-Joseph, St.-Geertruid
13. St.-Dionisius, Opoeteren

(B)
14. St.-Cornelius, Swartbroek
15. St.-Ambrosius, Kinrooi (B)
16. St.-Sebastianus, Mechelen
17. St.-Hubertus, Übachsberg
18. St.-Mauritius, Strucht
19. St.-Sebastianus, St-

Huibrechts Lille (B)
20. St.-Gregorius, lllikhoven
21. St.-Sebastianus, Voeren-

daal
22. St.-Martinus, Kessenich (B)
23. St.-Martinus, Houthem-St.-

Gerlach
24. St.-Johannesen St-

Clemens, Merkelbeek
25. St.-Monulphus en

Gondulphus I,
Maasmechelen (B)

26. St.-Michaël, Thorn
27. St.-Sebastiaan, Schimmert
28. St.-Martinus, Hom
29. St.-Hubertus, Nattenhoven
30. St.-Maternus, Wylré
31. St.-Sebastianus, Margraten
32. 't Zandakker, Venray
33. Wilhelmina, Horst
34. St.-Trudo, Opitter (B)
35. St.-Hubertus, Kessel
36. St.-Anna, Voorshoven (B)
37. St.-Joseph, Buchten
38. Koningin Wilhelmina,

Nieuwenhagen
39. St.-Joseph, Vijlen
40. St.-Paulus, Vaals
41. St.-Severinus, Grathem
42. St.-Rochus, Weert
43. St.-Odilia, Ospeldijk
44. St.-Eligius en Juliana,

Schinveld
45. St.-Gregorius de Grote,

Brunssum
46. St.-Martinus, Dilsen (B)
47. St.-Georgius en

Sebastianus, Beesel
48. St.-Sebastianus,

Herkenbosch
49. St.-Gertrudis, Amstenrade
50. St.-Lucie, Nederweert
51. St.-Pieter, Leut (B)
52. St.-Sebastianus, Laar
53. St.-Sebastianus, Ell
54. St.-Jan, Nieuwstadt
55. St.-Sebastiaan, As (B)
56. St.-Sebastianus, Neer

57. Eendracht, Grevenbicht
58. St.-Marcellinus en St.

Petrus, Geleen
59. St.-Hubertus, Beringe
60. St.-Laurentius, Spaubeek
61. St.-Martinus, Grootbeersel

(B)
62. St.-Anna, Opglabbeek (B)
63. St.-Willibrordus, Meijel
64. St.-Salvius, Limbricht
65. St.-Nicolaas, Susteren
66. St.-Martinus, Vlodrop
67. St.-Paulus, Roggel
68. St.-Sebastiaan, Dorne (B)
69. St.-Thomas van Aquino.

Blerick
70. St.-Elisabeth, Stokkem (B)
71. St.-Antonius, Altweert
72. St.-Michaël, Ooi
73. St.-Lambertus, Neeritter
74. St.-Agatha, Haelen
75. St.-Joseph, Waubach
76. St.-Martinus, Beek

I 1

77. St.-Monulphus en
Gondulphus 11,
Maasmechelen (B)

78. St.-Lambertus, Broeksit
tard

79. St.-Job, Leuken
80. St.-Lambertus, Helden
81. St.-Lambertus,

Molenbeersel (B)
82. St.-Joris, Wessem
83. Het Heilig Kruis,

Grevenbicht
84. St.-Catharina, Neeroeteren

(B)
85. St.-Martinus, Holturn
86. St.-Pieter, Elen (B)
87. St.-Martinus, Maasbree
88. Oranje-Nassau, Roermond
89. St.-Lambertus, Louwel (B)
90. St.-Leonardus. Parmingen
91. St.-Urbanus, Grashoek
92. St.-Barbara, Leveroy
93. St.-Martinus, Kinrooi (B)
94. St.-Servatius, Raam (B)

95. Ons Genoegen,
Siebengewald

96. St.-Stephanus, Dicteren
97. St.-Urbanus, Belfeld
98. St.-Pancratius,

Munstergeleen
99. St.-Martinus, Linne

100. St.-Amandus, Opglabbeek
(B)

101. St.-Anna, Merurn
102. St.-Sebastiaan,

Heerlerheide
103. St.-Nicolaas, Meijel
104. Breidelzonen, Kessenich

(B)
105. St.-Jan, Grubbenvorst
106. St.-Antonius, Tegelen
107. St.-Hubertus, Gulpen
108. St.-Joseph, Koningsbosch
109. St.-Antonius, Stramproy
110. St.-Petrus, Roggel
111. St.-Nicolaas, Heythuysen
112. St.-Sebastianus, Heel
113. St.-Sebastianus, Sevenum
114. Wilhelmina, Hingen
115. St.-Willibrordus. Obbicht
116. Bussen-Schutten „St.-Mar-

tinus", Neer
117. St.-Catharina, Beek (B)
118. St.-Margaretha, Ittervoort
119. St.-Jacobus, Hunsel
120. St.-Sebastianus, Heerlen
121. St.-Mathias, Posterholt
122. St.-Martinus, Asenray
123. St.-Jan, Baexem
124. St.-Catharina, Stramproy
125. St.-Urbanus, Montfort
126. St.-Oda, Boshoven
127. St.-Laurentius, Boeholt (B)
128. St.-Petrus, Oler
129. St.-Nicolaas en St.-

Antonius, Budel
130. Prins Hendrik, St.-

Odiliënberg
131. St.-Joris, Kaulille(B)
132. St.-Antonius en St.-Petrus,

Baarlo
133. Oranje, Boukoul
134. Jonge Nobele, Valkenburg
135. St.-Sebastianus, Puth
136. St.-Martinus, Niel-bij-As (B)
137. St.-Hubertus, Schaesberg
138. St.-Martinus, Tegelen
139. St.-Sebastianus, Mheer
140. Stadsschutterij, Maastricht
141. St.-Barbara, Tungelroy
142. St.-Antonius, Slek-Echt
143. St.-Harlindis en Relindis,

Ellikom (B)
144. St.-Cornelus en Irene,

Posterholt
145. St.-Joseph, Dorplein
146. St.-Laurentius, Meeswijk
147. St.-Urbanus, Maasniel
148. St.-Joseph, Sweikhuizen
149. St.-Hubertus, Manestraat

(B)
150. St.-Christoffel, Roermond
151. St.-Martinus, Vaesrade
152. St.-Hubertus, Tegelen
153. St.-Sebastiaan, Grote

Brogel (B).

" Het programmaboekje
met de cover van tekenaar
Jo Havenith uit Eikenrade.
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TOTALE OPHEFFINGSUITVERKOOP
in 2 van de 3 zaken van HEY & ZONEN

ALLES MOET WEG
Rijksweg-Centrum pvaörhetkompletere wonen] Hoofdstraat 370

GELEEN rTa^HrnETf^l^Hri HOENSBROEK
3 etages meubelen I ■ '^fJ^^^^^^ 3 etages meubelen
KOMT KIJKEN J^^miiHl"PAK NU VOORDEEL

Geleen Rijksweg C47 - tel. 04494-40050 IM.mi.M'illNfr.ujLl.! TTTTT

Goedgekeurd KvK van 16juni-15juli jf^rMfrTTttJßÉißiii^B Hoensbroek Hootdstraat 370 - tel. 045-211254
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(ADVERTENTIE)

KRUISSTRAAT 5? - S4ll .BW HEERLEN ■ TELEFOON 045-718183

BRUIN
IN 2 x 50 MINUTEN

loodc vert>randen of «erveiien

Ongetaofhi*. maar dat kan b>i ttet snatbruincemrum He*n«r.
met Je motMmito &n«lßi\iit>hamats da "AquaaOn"

Kom viel langjof maan e*nafspraak voor a«n gratis önjint«st
Blaak naar binnan, bruin naar burtan.

Opafangaiaotn
maanOag Vm vriróag .an U 00 tot 2000 uur

utarjag ,mic 00 lot 1100 uut

TELEFOON 045 -718183



„Oude exercitie fascineert me”HEERLERHEIDE — Hij
draagt slechts één me-
daille. Het is de gouden
OLS-medaille, die Math
Beaujean kreeg bij zijn
zilveren jubileum als
commandant van de Ko-
ninklijke Schutterij
„St.-Sebastiaan" uit
Heerlerheide. In die 25
jaar behaalde Math
Beaujean 117 eerste prij-
zen. Ook werd hij eige-
naar van de coupe, die
luitenant-kolonel Jef
Beaumont van de Leger-
plaats Oirschot als voor-
zitter van de sectie exer-
citie van de OLS-jury be-
schikbaar had gesteld
voor de commandant,
die driemaal de OLS-
titel zou veroveren. In
1976, op het OLS in Ooi,
was het zover. Voor de
derde keer won Math
Beaujean de comman-
dantsprijs en daarmee
de Beaumont-trofee.

Math Beaujean werd op 6 oktober
1933 op Heerlerheide geboren. Zijn
vader was groothandelaar en ex-
porteur van eieren. De enige zoon
daalde af in de ON3, waar hij tot
mijnopzichter opklom. In 1971
werd hij omgeschoold tot rijks-
ambtenaar en bij het Algemeen
Burgerlijk Pensioenfonds tewerk-
gesteld.

Commandant
Math was zestien, toen hij zich voor
de schutterij opgaf. In 1957 werd
de geweerdrager tot officier bevor
derd. Doordat Pierre Beaujean
zijn achterneef, op een bondsfeest
niet kwam opdagen, viel Math als
commandant in. Hij volgde bij Jo
Hanssen in Schaesberg een com-
mandantencursus en bestudeerde
het „Reglement op de Exercitiën
der Infanterie", dat op 9 november
191(1 werd uitgevaardigd.

ring in hot commanderen van zijn
zussen had, bleek een groot talent.
„Het militairisme zit de Beaujeans
in het bloed", zegt hij er zelf van.
„Ik heb toevallig een neef, dieeen
maand geleden als brigade-gene-
raal werd beëdigd. Het is Dick
Huijts, die ook van Heerlerheide
komt.

De oude exercitie fascineert me. Ze
wordt voornamelijk in Zuid-Lim-

burg beoefend. In Midden- en
Noord-Limburg is meer belang-
stelling voor de nieuwe exercitie.
De nieuwe exercitie is gebaseerd
op een reglement, dat de minister
van oorlog op 2 juli 1956 uitvaar-
digde.

Verschil
Het verschil tussen de oude en de
nieuwe exercitie zit 'm vooral in

de wijzevan het dragen van het ge-
weer. Bij de nieuwe exercitie
wordt het geweer over de schou-
der, bij de oude exercitie aan de
schouder gedragen. Ook wordt bij
de nieuwe exercitie meer op plaats
gewerkt".

Na zijn successen werd Math Beau-
jean als jurylid door de 17 schutte-
rijen tellende Zuidlimburgse
Schuttersbond gevraagd. „Op een

bondsfeest in Gulpen probeerde
een commandant me om te kopen
„ATs ik win, breng ik je een zak
aardappelen", zei hij. Namen noem
ik niet. De commandant viel niet in
de prijzen".

GENERAAL KRUITWAGEN MET
RECHT EN REDE BIJ

„DE BETER GETATOEËERDEN”
AMSTENRADE — Er
gaat geen bondsfeest
voorbij of Wiel Kruit-
wagen heeft het over
„de beter getatoeëer-
den". Als generaal
van schutterij „St.-
Gertrudis" uit Am-
stenrade behoort ook
hij tot „de beter geta-
toeëerden".

Ook zijn vader stond
in hoog aanzien. Bart
Kruitwagen, de Gel-
der, die veertig jaar in
de Emma ploeterde,
bracht het tot luite-
nant-kolonel. Hij was
vijftig jaren bij de
schut. Zijn rekords
wankelen.
Zoon Wiel bereikte de
hoogste officiersrang— die van generaal —en heeft er nu 48
dienstjaren opzitten.
Hij is 58 en als admini-
stratief medewerker
bij DSM vervroegd
uitgetreden. Leeftijd
en gezondheid van de
Vutter zijn er naar om
het laatste rekord van
zijn vader te breken.

Tot aan de herinde-
ling van Zuid-Lim-
burg was generaal
Kruitwagen ook
raadslid. „Ik ken ech-
ter maar één heer en
dat ben ik zelf', zegt
hij, zich nog opwin-

dend over de onrecht-
vaardigheid, die zijn
pad doomde.

Het behaagde Hare
Majesteit vroede va-
der Kruitwagen te on-

derscheiden met de
gouden medaille van
de Orde van Oranje
Nassau. Want behalve
als raadslid maakte hij
zich ook verdienste-
lijk als penningmees-
ter van de schutterij
„St.-Gertrudis", als
schatmeester van de
Bond „St.-Gerardus",
als thesaurier van de
Federatie Zuid en als
bestuurslid van de
Oud-Limburgse
Schuttersfederatie.

Het OLS-bestuur ho-
noreerde zijn verdien-
sten met de gouden
OLS-medaille. Boven-
dien werd generaal
Kruitwagen opgeno-
men in de edele eed-
broederschap van de
Souvereine Orde van
de Rode Leeuw en de
Heilige Sebastianus:
een geestelijke weer-
baarheidskern van
eer- en deugdzame
Limburgers op basis
van de drie grote
schuttersdeugden:
broederschap, trouw
en dienstbaarheid.

Driemaal was Wiel
Kruitwagen op het
OLS de beste gene-
raal. Met recht en rede
mag hij zich daarom
tot „de beter geta-
toeëerden" rekenen.

" Normaal inspecteert een generaal
een kapitein. Maar op de bondsfeesten
van de Bond „St.-Gerardus" is dat an-
ders. Daar monstert een kapitein dege-
neraals. Het is Math Grootjans uit Nuth.
Modelste en mooiste generaal was
meer dan eens Wiel Kruitwagen uit Am-
stenrade van het Korps der Beter Geta-
toeëerden.

Instructeur
Gewillig gaf Math Beaujean gehoor
aan een verzoek van het bestuur
van de Oud-Limburgse Schutters-
federatie om met Lei Wijnands, de
gewezen commandant van schut-
terij „St.-Sebastianus" uit Voeren-
daal en jurylid in de Bond „St.-Ge-
rardus", nieuwe commandanten
voor de oude exercitie op te leiden.
Ook op het OLS in Beesel was weer
een lichte teruggang bij het uittre-
den voor de exercitiën geconsta
teerd. Vijfentwintig kandidaten ga-
ven zich op. Vierentwintig nieuwe
commandanten konden onlangs
worden afgeleverd. Zij krijgen de
komende winter nog een instruc-
teurscursus.
Een exercitie bevat minimaal tien
oefeningen. „Je marcheert op,
voert de parade- en de looppas uit,
laat de geweerdragers knielen en
liggen, richten op één en op twee
gelederen, de schuinse mars en de
overgang van tweeën naar vieren
en omgekeerd uitvoeren, wendin-
gen op de plaats maken en een aan-
tal handgrepen demonstreren.

We treden op in overalls: anders
verslijten de uniformen te gauw".

Grenadier
De Sebastianen van Heerlerheide
dragen uniformen welke grena-
diers in 1910 droegen: een blauwe
pantalon, een zwarte tuniek me'
een rode kraag en een zwarte ke-
pie. De commandant is herkenbaar
aan de witte pluim op diekepie en
aan de oranje sherp, „die de ver-
bondenheid met het koninklijk
huis symboliseert. Met Oirsbeek en
Voerendaal zijn wij de enige schut
terij, die het predikaat koninklijk
mag voeren. De schutterij van
Heerlerhei telt vijftig geünifor-
meerde leden. Het exercitiepelo-
ton bestaat uit tien man. We heb-
ben twintig geweerdragers, zodat
we de nodigereserves hebben", al-
dus Math Beaujean, die in 1973 in
Eys als beste commandant werd
gelauwerd.

Ook zondag is hij met zijn peloton
en met Tiny, zijn commandant
thuis, in Eys v Ie partij.

Math Beaujean kwart eeuw commandant
van de Sebastianen van Heerlerheide
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"ALS IN EEN MOEDERSCHOOT LIGT EYS
TUSSEN BIJNA WULPSE HEUVELS INGEBED"

EYS — „Wat is het hier mooi! Waarom zijn wij
naar het buitenland geweest?" Herhaalde ma-
len hoorde Hein Kessels, de gewezen melkboer,
het zelfverwijt van toeristen, die hem de weg
vroegen. De eerste kennismaking met Eys lijkt
die met een dorpje in de Ardennen of met een
idyllisch plekje in de Eifel. Zelfs wanen er zich
mensen in Oostenrijk.

Een meanderende beek,
die in Bocholtz ontspringt
en bij Wittem in de Geul
uitmondt, gaf de naam aan
dit kerkdorp van Wittem,
dat op 1 januari 1703 inwo-
ners telde. Het hart van het
dorp is de St.-Agathakerk,
die in 1732 in opdracht van
graaf Ferdinand van Plet-
tenburg, heer van Wittem,
in Westfaalse barokstijl
werd gebouwd. De plan-
nen werden door de Mun-
sterse bouwmeester Jo-
hann Conrad von Schlaun
ontworpen en door de
Akense architekt Johann
Joseph Couven uitge-
voerd. De toren kreeg een
koepelspits, die enig in Ne-
derland is. Als een gehelm-
de piekenier steekt de to-
ren boven boerderijen en
huizen, merendeels uit
Kunradersteen opgetrok-
ken, uit.

Blikvangers in het dorps-
silhouet zijn ook „Eyser-
hof', de hofstede, waar
eens de heren van Eys do-
micilieerden en kasteel
Goedenraad aan de oost-
kant van het dorp. Het kas-
teel, dat neo-classistische
trekjes vertoont, werd in
1777 op de resten van een
middeleeuwse burcht ge-

bouwd. Aan het eind van
de vorige eeuw vonden er
uit Duitsland en Frankrijk
verdreven Redemptoris-
ten onderdak. Nadien
woonde er mr. dr. ir. Wil-
lem Frowein, van 1908 tot
1942 president-directeur
van de Staatsmijnen was.
Het was zijn laatste wil, dat
hij aan de zoom van het
kasteelbos met het hoofd
naar de Staatsmijnen ge-
keerd zou worden begra-
ven. Zijn wil geschiedde.
Momenteel wordt het kas-
teel door een landschaps-
architekt bewoond.

Arcadisch
„Eigenlijk moet je er een
beetje gekvoor zijn", aldus
ir. Wil Snelder (55). „Je
bent nooit afgewerkt. Als
je vóór klaar bent, kun je
achter weer beginnen. Het
is een bedrijf geworden,
dat werkbesprekingen
vergt, waarop wordt uitge-
maakt welke de prioritei-
ten zijn en wie wat doet.

Heel erg spreken mij de
geometrische patronen
van de hagen in het kas-
teelpark aan. Het park is in
feite een amorfe ruimte
met boompartyen. Toch

heeft iemand het lef gehad
om er hagen in te zetten,
waardoor het stilistische
en het vrij gevormde el-

kaar versterken. Ze vor-
men een bijzonder mooi
contrast; vooral van boven
af.

Niet alleen Goedenraad,
ook Eys boeit de land-
schapsarchitekt zeer. „Als
je van de Goondertberg
komt, ligt Eys als in een
moederschoot tussen bijna
wulpse heuvels ingebed.
Het is nog een stuk arca-
disch landschap", aldus ir.
Wil Snelder.

" Ir. Wil Snelder en Annie Havenith fungeren op 3
juli als gastheer en gastvrouwe voor de bestuur-
ders van de Oud-Limburgse Schuttersfederatie en
voor de juryleden van het Oud-Limburgs Schut-
tersfeest. Zij bewonen kasteel Goedenraad, waar
een koud buffet „de pluim op de hoed van het feest
wordt".

Onaangetast
Ook schrijvers werden ly-
risch, blikkend vanaf de
gadeloos gegarneerde
hoogten rond Eys. „Wie
het allermooiste van Lim-
burg wilzien, hij klimme te
Eys de Bosweg op en gaat
er achter het Eyserbos
om", schreef Felix Rutten.

„Daar vindt hij de plek
vanwaar men het land
overschouwt in een reus-
achtig halfrond, tot een on-
zegbare en onuitwisbare
verrukking. Het is een on-
omvadembaar tafereel van
heuvelrijen van de uiterste
Duitse grenslanden tot
Aken toe en naar de andere
zijde tot Valkenburg en de
Geulvallei. Over de
veldglooiing, die het
Eyserdal verbergt, blau-
wen de bossen van het
vroegere onzijdig gebied.
Geen punt in Zuid-Lim-
burg geeft de bezoeker zo
diepe ontroering als dit pa-
norama vanaf het Eyser-
bos. Wie hier is opgeklom-
men, heeft Limburg voor
zich alléén en Limburg zo-
als het is: onverdorven, on-
besmet en onaangetast".
Boeren in dit aards para-

dijs heeft zijn beperkin-
gen. Op de hellingen is ak-
kerbouw vrijwel onmoge-
lijk. Daarom grazen er de
koeien en wordt er hooi-
bouw bedreven. In het dal,
waar vóór de Grote Bo-
menstorm het hoogstam-
fruit rijpte, golven nu de
granen en blikkert de
nieuwbouw, die Eys met
Overeys verbindt.

Mijnwerkers
De bevolking van Eys be-
stond tot in het midden
van de jaren zestig voorna-
melijk uit boeren en mijn-
werkers, die er bij keuter-
den. De een had een koe,
de ander een geit of enkele
schapen. Ook hielden de
kompels varkens en kip-
pen en verbouwden zij hun
eigen groenten. Het werk
in het tuintje was een wel-
kome afwisseling van het
werk in de duistere diep-
ten. De mijnen gingen
dicht; de oudere mijnwer-
kers werden vervroegd ge-
pensioneerd en de jonge-
ren van zwarte- tot witte-
boordenbanen omge-
schoold.

In Eys is slechts één indu-
strie: deSelpa, een limona-
defabriek, die haar water
rechtstreeks uit de zoge-
noemde „Rode Bronnen"
aan de voet van de Eyser-
berg betrekt. Ook vinden
kostwinners uit Eys em-
plooi in de bierbrouwerij-
en van Gulpen en Wylré.

(vervolg op pagina 9)
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Krökke Jêntje vendelde nog op z'n 87-ste
STKAMPROY — De be-
stuurders van de Oud-
Limburgse Schuttersfede-
ratie benijden de Bra-
bantse gilden om hun ven-
deliers. Kik Landjuweel is
een feest van vlaggen, die
vlammen als fanalen.

In Limburg ligt de grens
van de belangstelling voor
het vendelen bij Stram-
proy. Daar ook komen de
beste vendeliers vandaan.
De meest legendarische
vendelier was Jan van
Dael, in Stramproy beter
bekend als Krökke Jêntje.
Hij was lid van de schutte-
rij „St.-Antonius Abt", de
oudste schutterij uit het
dorp aan de grens, ook wel
„Heyerschut" genoemd,
omdat de ruggegraat werd
gevormd door boeren uit
het gehucht Heyerrot. Op
het OLS was Krökke
Jêntje het levend bewijs
van de vreedzame coëxis-
tentie van de schutterijen
van Stramproy. Ofschoon
lid van „St.-Antonius Abt"
vendelde hij met het vaan-
del van „St.-Catharina".
Hij was op het OLS niet te
kloppen. Zelfs op zijn 87-

ste vendelde Krökke
Jêntje nog op het OLS in
Heythuysen. Hij werd 96.
De meest legendarische
vendelier, die Brabant
kende, was Jan Toorians
uit Loon op Zand, die in
Eys als jurylid fungeert. In
1969 schreef de gewezen
vaandrig van het St.-Am-
brosiusgilde uit Loon op
Zand een boek over de his-
torie van het vendel en de
symboliek van de figuren,
die het vendel flappend
vormt.

„De oudste „vaandels" wa-
ren op een stok rondgedra-
gen plastieken", aldus Jan
Toorians. „Zij vormden de
richtpunten temidden van
het krijgsgewoel. (Het aan-
brengen van een afhangen-
de doek gaf het ontstaan
van het woordje „fano" of
„vane", dat ons woord
vaan of vaandel is gewor-
den). De vaandrig had tot
taak het vendel onder alle
omstandigheden hoog te
houden, opdat de compag-
nie dit teken van saamho-
righeid in elke fase van de
strijd zou kunnen blijven

| zien. Dit vroeg van de

vaandrigs een verbluffend
meesterschap ten aanzien
van het hanteren van het
vendel. Zij moesten het te-
ken hoog houden, ook
wanneer zij dreigden on-
der de voet te worden gelo-
pen, ook wanneer zij ge-
kwetst raakten en het ge-
bruik van hand of voet,
arm of been misten. Ja
zelfs, wanneer zij letterlijk
waren terneergeslagen,
probeerden zij nog het
vaandeldoek van de grond
te houden, opdat hun vol-
gelingen in de strijd het
toch maar zouden kunnen
zien".

Het hanterenvan het vaan-
del behoorde in de middel-
eeuwen tot devaste exerci-
tiën van de lansknechten.
„Wanneer uit deze exerci-
tie het spel der vaan ont-
stond — in de vorm, zoals
het heden nog wordt beoe-
fend, waartoe min of meer
kunstvolle zwenkingen en
draaiingen behoren, met
ook het hoog werpen en
opvangen — is onduide-
lijk", aldus Jan Toorians.
Feit is, dat het vaandelspel
onder invloed van de kerk

symbolische betekenis
kreeg. „De vendelier
kampt met zijn heilig en
rein vaandel tegen het
kwaad en tegen alles wat
het bezoedelen kan. Hij
voelt zich daarbij gesterkt
door de aanwezigheid van
de schutspatroon van het
gilde, die op zijn dundoek
is afgebeeld en onder
wiens bescherming hu'
zich heeft gesteld. Zijn
vendelen is een smeekge-
bed".

Ook buiten het toernooi-
veld heeft het vendelen
diepere zin. Een goed
vaandrig is zich bewust
van wat hij, innerlijk ge-
voelend, uiterlijk uit
beeldt: brede, uitwaaiende
bovenzwaaien bij vreugde;
rustige en plechtige onder-
zwaaien bij droefheid en
rouw. Om dat te kunnen
wordt veel kracht en con-
ditie van de vendelier ge-
vergd. Maar evenals in de
tijd der lansknechten
geldt, dat oefening vende-
lierskunst baart, die heu-
pen lenig, benen snel, han-
den sterk en armen soepel
houdt.

m Krökke Jêntje, tn de registers van de burgerlijke
stand van Stramproy Janvan Dael: de meest legen-
darische vendelier, dieLimburg heeft gekend. Zelfs
op zijn 87-ste vendelde Krökke Jêntje nog op het
OLS in Heythuysen.

ZIJN JAS LIJKT WEL EEN HARNAS

„Ik kijk niet op een koeieflat;
ik rol er doorheen als 't moet”

STRAMPROY — Zijn jas lijkt
wel een harnas. Er hangt meer
dan tien kilo eremetaal aan.
In totaal behaalde de vende-
lier meer dan tweehonderd
eerste prijzen. Van 1969 tot en
met 1976 won JoKwaspen uit
Stramproy het vendelzwaaien
op hetOLS. Sinds 1977 ishijer
niet meer bij. Ook op het OLS
in Eys moet hij verstek laten
gaan. „Jammer", verzucht hij,
„maar het werk gaat voor".
Jo Kwaspen is geluidstechnicus.
Hij verhuurt geluidsinstallaties en
fungeert als speaker op sporteve-
nementen of als disejockey in in-
stuiven. In de zomermaanden is hij
elk weekend bezet.
Jo Kwaspen, op 21 maart 1943 in
Stramproy geboren, heeft het ta-
lent niet van een vreemde. Ook zijn
vader was voor de oorlog een ge-
vierd vendelier. Voorts stond hij
zijn mannetje aan de schutsboom.
Twee jaar op een rij werd hij ko-
ning van de schutterij „St.-Cathari-
na". Wellicht was hij keizer gewor-
den als de bewoners van Bergerrot
— een van de vijf gehuchten, die
Stramproy telt — geen druk op
hem hadden uitgeoefend. Ze wil-
denniet dat „Kusters Tieske" werd
onttroond. Moedwillig schoot Lei
Kwaspen mis.
Na de oorlog deed hij geen moeite
om het dundoek, dat hij zo be-
kwaam had gehanteerd, op te spo-
ren. Zoon Jo koesterde meer be-
langstelling voor de kleine trom en
diens tweelingbroer Mathieu voor
de dikke. Toch polste bescherm-
heer Wim Maes Jo Kwaspen. De
brouwer vond een schutterij zon-
der vendelier als een glas bier zon-
der kraag.

" Namens de schutterijen uit Belgisch- en Nederlands-Limburg bracht vendelier Jo Kwaspen van schutterij „St.-Catharina" uit
Stramproy in 1976 op het Kempisch dorpsplein in het domein van Bokrijk dekoningsgroet aan koningin Fabiola en koning Bou-
dewijn. die zijn zilveren regeringsjubileum vierde.

Debuut
„Zo is het gekomen, dat ik in 1958
in de voetsporen van mijn vader
trad. Ik begon met een boonstaak
en een jute zak. Aan het uiteinde
stak een gewichtsteenvan vijfkilo
om het evenwicht te kunnen bewa-
ren. Mijn vader deed de figuren,
die hij nogkende, voor. Ook ging ik
naar gildefeestep in Brabant kij-
ken. In Brabant staat het vendelen
centraal; in Limburg het schieten.
Op kennismaandag anno 1959
maakte ik als vendelier voor
geestelijkeen wereldlijke overheid
in Stramproy mijn debuut".
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XnÊËM^ UW PARTNER
De Koumen 30-32 - Hoensbroek - 045-222525

<*r^rg^UITLATEN
Mini 7/1974 Meeneemprijs 80,75 Gemonteerd 120,50 Mazda 818 1300xx 1972-1980
BMW 316-318-315 10/1978 Meeneemprijs 127,50 Gemonteerd 180,50

Meeneemprijs 251,- GemontMaL3o4,- Mitsubishi Lancer 1200-1400-1600 1977-1979
Datsun Cherry NlO 1979 ,l*-r*-« Meeneemprijs 155,- Gemonteerd 208,-

Meeneemprijs 128,25 Gemonteerd 1687- *'* ffllfjadett C 1100-1200 8/1973-7/1976
Datsun Cherry 100A 1971-176 Meeneemprijs 102,95 Gemonteerd 142,50

Meeneemprijs 80,95 Gemonteerd 120,75 Opel Kadett C 1100-1200 8/1976-7/1979
Fiat 127 1971 900cc Meeneemprijs 132,70 Gemonteerd 172,50

Meeneemprijs 69,25 Gemonteerd 109,- Opel Ascona - Manta B 9/1975-8/1981
Ford Fiësta 900-1100 1976 Meeneemprijs 137,75 Gemonteerd 190,95

Meeneemprijs 95,50 Gemonteerd 135,50 Simca Horizon 1978
Ford Escort 1100-1300 1975-6/1980 Meeneemprijs 231,50 Gemonteerd 284,70

Meeneemprijs 121,95 Gemonteerd 161,75 Simca 1307 1979 1442cc
Ford Escort 1100 7/1980 Meeneemprijs 193,95 Gemonteerd 233,80

Meeneemprijs 185,- Gemonteerd 238,- Toyota Corolla 30 Ke3o-Ke3s 8/1974-5/1978
Ford Taunus 1300-1600 1970 Meeneemprijs 127,25 Gemonteerd 167,-

Meeneemprijs 115,- Gemonteerd 141,75 VW Golf 1100 5/1974-7/1979
Mazda 323 1976-6/1980 Meeneemprijs 119,95 Gemonteerd 159,75

Meeneemprijs 146,75 Gemonteerd 186,75
Prijzen gelden voor komplete uitlaat, inklusief montage-

set, inklusief 18% BTW.
\mmmmmmmmmmmmmmmwmimmwmmÊmmmmmmwmmm
xl||||||pE:'HOOGsW^
UITLATEN VANAF 45% TREKHAKEN 40%
SCHOKBREKERS VANAF 40% REMBLOKKEN 40%
KOPPELING-SETS 40% RUITENWISSERS 40%

OLIE- EN LUCHTFILTERS 35%

medische instrumenten en iat.l »*^\
revalidatie-apparatuur - .^^ll l£l _a**f? **^. V^aVVaW/ .X^aaaaaalj^nTotl(Cm\ (wil IH mf «P^ \i/ (CÏa
6255 AG Noorbeek \J| p V^PV lil II \/
telefoon: 04457 -1920 ■ ■1111181 V**-** Vaaa*»' '■■ "■" ▼ **

" """""""""""" "" "" """"""""""""""" "
" GROOT W'i leveren compleet klaar: "— a

"ONDERHOUD * hardhouten kozijnen NU VOORDELIGER -—■—^-- FJ ?ff^3 "" N(J * kunststof kozijnen DAN OOIT yflßg-aa-^SI" Lf II I W l
2 * hardhouten voordeuren Ura

__
infnrmatio hii . W l1 ArTnri/DAAni *" . . Vraag mTormatie DtJ. Rukkenerweg 2, Nieuwenhagen "S AFTREKBAAR! *ISOlatieglaS Telefoon 045 319898 "%l £
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Brand heeft een streepje voor. Thijs Brand uit Wylré
was verscheidene jarenpastoor van Eys. Onder zijn
pastoraat werd het orgel gerestaureerd, dat de be-
kende orgelbouwer Joseph Muller uitReifferscheidt
in de Eifel in 1844 had gebouwd. Een meerderheid in
de parochie zag in het orgel weinig meer dan een
wormstekige „strontbak". Zij was voor een nieuw
elektronisch orgel. Thijs raadpleegde broer Torn, de
tenor, die was gehuwd met de Amerikaanse altzan-
geres Nan Merriman en zijn gage in een fruitplanta-
ge had gestoken. Deze op zijn beurt consulteerde de
direkteurvan het Akens Domkoor, voor wie vernie-
tiging van het orgel „moord" was."6»" S»«»»" ■«-«■ «■s*- 1

~»"■«»

Zo kwam het dat het orgel in
Zaandam werd gerestau-
reerd en in 1962 opnieuw in
gebruik werd genomen. Drie
opeenvolgende jaren con-
certeerde Albert deKlerk uit
Haarlem op het gerestau-
reerde orgel. Torn Brand
bouwde het orgelconcert uit
tot een festival, waarvoor hij
collegae engageerde. Zij slie-
pen op zijn plantage of op
het kasteel in Wittem en lie-
ten gewillig duur betaalde
optredens schieten. Zo
kwam Eys in agenda's van
diva's op één lijn met Parijs
te staan. Het Limburgs Sym-
fonie Orkest begeleidde de
wereldberoemde solisten.
Ook het kerkkoor en het da.-
meskoor, dat in 1952 uit de
meisjescongregatie was ge-
groeid, traden op. Zij voer-
den de Krönungsmesse van
Mozart uit.

Rugdekking
De muziekfeesten in Eys
kregen robuuste rugdekking
van de Limburgse kranten.
Hoofdredacteuren verwaar-
digden zich om zelf de aan-
kondigingen te schrijven.
Muziekrecensenten schre-
ven vol lofover de uitvoerin-

gen. In hun oren kon Ey
met het beste van Parij
wedijveren.

Toen Torn Brand in 1970
overleed bleek de vrienden-
kring solide genoeg om het
levenswerk van de tenor te
schragen. Weliswaar moest
het programma worden ver-
soberd en moest entree wor-
den geheven om gastdiri-
gent en solisten te kunnen
betalen, maar de muziek-
feesten van Eys, zij existeren
nog steeds.

De achterban kreeg verster-
king in de persoon van Al-
fons Kurris, die in augustus
1981 tot pastoor van Eys
werd benoemd. Hij werd in
'35 in Maastricht geboren en
kreeg na zijn priesterwijding
van mgr. Moors de opdracht
om kerkmuziek te gaan stu-
deren. Hij zou Rob Salo-
mons als docent kerkmuziek
aan het conservatorium in
Maastricht moeten opvol-
gen. Hij studeerde in de Be-
nedictijnenabdij in het Fran-
se Solesmes en aan het pau-
selijk conservatorium in
Rome. Gerepatrieerd volgde
hij in Amsterdam nog colle-
ges van professor Smits van

Waersberghe. Hij doctoreer-
de op een proefschrift over
het Gregoriaans. Sedertdien
doceert hij twee dagen in de
week aan het conservato-
rium in Maastricht. Voor het
overige is hij pastoraal bezig.
Tot augustus 1981 was hij
kapelaan in de Sittardse
nieuwbouwwijk Vrangen-
dael: „diaspora, vergeleken
bij Eys".

»::>aa»B—- , ;,* ■ ,■,;,,,<■ ■" ,-■■ ~v,. V. <■■.■.■■ n»" *'■ ■ —aa--------i-a»taaßaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa»Baii 111. tnmn

" „Op een verloren zondagmiddag" speelt ook pastoor Alfons Kurris op het or-
gel, dat tijdens het pastoraat van Thijs Brand werd gerestaureerd. Voorts speelt
hij op de vleugel en de clavecimbel: pronkstukken van de uit Kunradersteen op-
getrokken pastorie. Alfons Kurris is doctor in de muziekwetenschappen en geeft
twee dagen per week college aan het conservatorium in Maastricht. „Omdat je
moet overdragen, moet je met muziek levend bezig blijven", motiveert de muzi-
kaalste onder de Limburgse dorpsherders zijn luxe.

Koren
Dr. Alfons Kurris prijst zich
gelukkig pastoor te zijn in
een dorp, dat maar liefst vijf
koren telt. „Het kerkkoor,

dat 40 tot 45 leden telt, heeft
het Gregoriaans niet laten
verslonzen. Elders is het
Gregoriaans een platgetrapt
vloerkleed geworden. Maar
in Eys wordt het Grego-
riaans nog geinspireerd ge-
zongen. De gewone dingen
doet het koor met evenveel
respect als de hoogtij".

Overigens heeft de dorps-
herder ook oor voor de
volkszang, „die uit het nie-
mandsland kwam en waarin
duidelijk meer samenhang
is gekomen. De volkszang is
echt een dialoog tussen koor

en volk geworden. Ik vind
dat de kerkmuziek best op
twee sporen volwaardig kan
zijn. Beide hebben hun
kracht: het Gregoriaans zo-
wel als de volkszang. Het
Gregoriaans wordt bij ons in
Eys 's zondags onder de
hoogmis gezongen, de volks-
zang op zaterdagavond door
het dameskoor. Behalve het
kerkkoor en het dameskoor,
die op de hoogtij samen zin-
gen, hebben we nog een
geinspireerd bejaardenkoor
van 45 man, een redelijk jon-
genskoor, dat veel Engels
zingt en een kinderkoortje:

175 zangers en zangeressen
in totaal. Met de 75 muzikan
ten van harmonie „St. Aga
tha" erbij telt Eys 250 musi-
ci. Alle hebben hun eigen
beddingen, die je als musi-
cus moet respecteren. Daar-
om zal ik geen inmenging
plegen; behalve wanneer
men liturgisch uit devoegen
gaat".

Schutterij
In de ogen van de pastoor is
het isolement, waarin het
dorpje decennialang ver-
keerde, een ideale voedings-
bodem voor het verenigings-
leven geweest. Er zijn er 65.
De grootste is de voetbal-
club; de oudste: schutterij
St.-Sebastianus. Tot het ko-
ningszilver behoort een vo-
gel, die uit 1517 stamt. De
schutterij is derhalve in
ieder geval 466 jaar oud.

De pastoor — „in een dorp
als Eys de pater familias" —geeft hoog op over de schut-
terij "In mijn oog is het een
bindende vereniging, die
zich ook sociaal manifes-
teert en mede daardoor de
leefbaarheid stimuleert. Ze
geeft kleur aan het dorpsle-
ven en aan een dorpsfeest".

Gastvrijheid en hartelijk-
heid vindt de dorpsherder
de grootste deugden van de
dorpelingen. „Natuurlijk
heb ik als pastoor nog wen-
sen. Maar wie ben ik? Ik kan
de wereld ook niet omtur-
nen. Slechts 35 procent van
de parochianen praktizeert
nog".
Niettemin is er ook bij de
marginalen duidelijk affec-
tie voor het kerkgebouw.
Het dak is aan restauratie
toe. De voorlopige kosten
zijn op 1,1 miljoen gulden
geraamd. In één jaar tijd
hebben de mensen al 125.000
gulden opgehoest". Een be-
wijs, dat zij beseffen hoezeer
Eys devalueert als dat ge-
helmde dorpskerkje er niet
meer zou zijn.

DOKWERKERS UIT ROTTERDAM KIEPTEN ALS KEGELS OM

Hub binnen kwartier met 100 kilo boven
EYS - Het schootsveld is een legen-
darische berg. In 1954 was de holle
weg, die van de voet naar de kruin
van de Eyserberg liep, een via dolo-
rosa voor krachtpatsers. Op die
Eyserberg werden op een zaterdag in
de zomer van 1954 de Nederlandse
kampioenschappen zakdragen ge-
houden. Landskampioen werd Hub
Sintsen uit Eys, die de duizend meter
met een zak van honderd kilo aflegde
in detijd van 14 minuten en 32 secon-
den.
Hub Sintsen was in die dagen knecht op
„Eyserhof". De mijnwerkerszoon was be-
resterk. Reeds als jongen van veertien
droeg hij zakken van honderd kilo. „Ik
deed de zakken liefst zo vol mogelijk, als
we aan het dorsen waren; hoefde ik niet zo
vaak de zolderen op", borstelt Hub herin-
neringen op.
„Op een zondagmorgen zat Jef Grooten,
een fruitteler uit het dorp, na de hoogmis in
café „Oad Ees" te klassmeren met Hub Hu-
veneers van Trintelen en Jef van der Lin-
den van „Eyserhof'. Jef Grooten vertelde
dat hij een zak maisvan graanhandel Enge-
len naar huis had gedragen.De zak woog 50
kilo en de afstand bedroeg 300 meter. „Dat
doet me niemand na", snoefde hij. Jefvan
der Linden moest er hartelijk om lachen.
„Wedden dat mijn knecht een zak van hon-
derd kilo van „Eyserhof naar Johan Ra-
ching draagt". Raching woonde op de
„Berghoeve" aan het einde van de Berger-
weg. De afstand van ,;Eyserhof' naar de
„Berghoeve" is ongeveer een kilometer;
het hoogteverschil ongeveer veertig meter.
Met de fiets kom je tegen die berg niet op.
„Daar verwed ik duizend gulden om",
sprak JefGrooten. „Ho, ho", zei Jefvan der
Linden, „niet zo met briefjes van duizend
smijten. Laten we om een briefje van hon-
derd wedden". Zij sloegen in en 's maan-
dagsmorgens vertelde Jefvan der Linden
over de weddenschap. Hy vroeg me of ik

JefGrooten een mondje kleiner wilde ma-
ken. „Mij goed", zei ik. „Ik ging gemakke-
lijk onder een zak van honderd kilo. Dat
wist Jefvan der Linden.

Die zaterdagmiddag om vier uur stond een
zak van honderd kilo klaar. ledereen in het
dorp was uitgelopen. Mijnbussen stopten
en mijnwerkers die van schicht kwamen,
moedigden me aan. Bij Johan Raching
gooideik de zak af. Nog geen tien minuten
later kwam Jef Grooten het briefje van
honderd brengen. „Dat had ik nooit ge-
dacht", zei hij. Mijn moeder was de koning
te rijk: honderd gulden! Als boerenknecht

verdiende ik slechts vijftien gulden per
maand; de kost inbegrepen".
Knechten van molenaars, die gewend wa-
ren zware zakken te dragen en scheepslos-
sers uit Maastricht spoedden zich naar Eys
om supporters het bewijs te leveren, dat zij
zonder verpinken het huzarenstukje kon-
den evenaren. Er ging geen zaterdag voor-
bij, ofer liep weer iemand met een zak van
honderd kilo op de rug door Eys".
Gezien die toenemende belangstelling zou
een Nederlandskampioenschap zakdragen
in een grote behoefte voorzien, redeneer-
den graanhandelaar Jan Engelen en de
mijnwerkers Jefvan der Krogt en Antoon
Vaessen. Zy lieten entreekaartjes drukken
en bestemden derecette voor het Groene
Kruis. Als parcours kozen zij de holle weg,
die van de Piepert naar het Eyserbos liep.
Deze was één kilometer lang. Leden van de
postduivenvereniging „Wilhelmina" be-
lastten zich met de tijdwaarneming. Met
hun duivenklokkenstonden zij aan start en
finish om de zakkendragers te klokken.
Elke zakkendrager werden twee lijfwach-
ten toegewezen om te voorkomen dat ze
onderweg zouden worden geduwd.

De mensen stonden rijen dik. Van heinde
en ver waren ze gekomen om de zakken-
dragers te zien lijden. Herhaaldelijk wer-
den de toeschouwers door luidruchtige
scheten opgeschrikt. De meeste zakken-
dragers hadden voor het vertrek een pan
spek met eieren verorberd, dievanwege de
inspanningen versneld verteerden. De zak-
kendragers kregen daardoor niet alleen
wind van achteren, maar met hun gestink
ook de wind van voren.

Knopen sprongen van overallsen velen lie-
pen blauw aan, zodra de laatste helse hec-
tometers begonnen. Aan de zoom van het
Eyserbos was het stijgingspercentage het
grootst. Daar zaten de toeschouwers als in
een amfitheater. De ene zakkendrager na
de andere kiepte er om.
Ook Hub Sintsen, die deeer van Eys moest
hooghouden, kreeg het er moeilijk. „Houd

vol. Laat gaan, Hub", hoorde ik de mensen
schreeuwen. Ik zag alleen benen, net "paöl".
Ik telde tot drie. „Naar boven, anders schie-
ten ze je kapot", zei ik in mezelf. Als een
paard in de kar trok ik aan. Het lukte.
Als"katten sprongen vrouwen op me af. Ik
kreeg bananen, druiven, sinaasappelen.
Maar ik had het meeste behoefte aan verse
lucht. Ik had er 14 minuten en 32 seconden
over gedaan. Al word ik duizend jaar dan
zal ik die tijd nog niet vergeten. Ik was
ruim twee minuten sneller danLei Blezer,
een molenaarsknecht uit Epen. Slechts
vier man haalden de finish. In de volgende
wedstrijden moest ik wegens een meniscus
verstek laten gaan".
Ook verschenen dokwerkers uit Rotter-
dam aan de start: rabauwen met schouders
als kleerkasten en spieren als scheepska-
bels. Ze zouden de boertjes uit het zuiden
wel eens een lesje geven. Ze droegen voet-
balbroeken, hadden bandages om de
knieën en lieten zich voor het vertrek mas-
seren. Ook reikten de verzorgers bussen
spinazieaan, die de dokwerkers als Popeye
naar binnen schrokten. Maar ook de Sam-
sons uit de havens van Rotterdam vergis-
ten zich in het venijn van de kastijdende
klim. Ook zij kiepten halverwege de Eyser-
berg als kegels om.

Ook de pers sloeg om. Werd in eerste aan-
leg over de zakkendragers geschreven als
over Tourhelden, die onder barre omstan-
digheden een berg van de eerste categorie
hadden bedwongen, nadat een der zakken-
dragers, die een overdosis aan asperines
had geslikt, met een brancard was wegge-
dragen, werden de zakkendragers plots als
„idioten" gebrandmerkt. Toen vonden de
zakkendragers er geen zak meer aan. Ook
de organisatoren baaldenvan de verdacht-
makingen, dat de recettes niet het goede
doel bereikten. Daardoor viel plots het
doek over een volksvermaak, dat duizen-
den naar Eys had gelokt. Slechts het OLS
vermocht in 1973 nog meer mensen op de
been te brengen.

" Dit is Hub Sintsen, de boeren-
knecht, die in 1954 een zak van
honderd kilo in 14 minuten en 32
seconden van de voet naar de top
van de Eyserberg torste.

(vervolg van pagina 7)
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EYS IS VIJF KOREN RIJK
OLS 1983

Pastoor Alfons Kurris: „Gastvrijheid en hartelijkheid grootste deugden”
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Zondag is het danweer zover. De Koninklijke Brand's Bierbrouwerij uit Wijlre
Dan beleven wij weer een indrukwekkende Limburgse traditie: wenst de organisatoren en de deelnemers goed
hetjaarlijkse 0.L.5.. dezekeer in Eys. weer, een sportieve strijd en veel publiek.

Wij hopen dat het voor U allen een heel fijne dag
En wéér zullen tienduizenden zich opmaken om naar ditgrote zal worden in Eys!
folkloristische feest te gaan.
Om daar in Eys te gaan genieten van die heel aparte sfeer en van
depracht en praal van het grootste jaarlijkse schuttersfestijn. -3 -—
En volgens diezelfde oude traditie zal Brand er weer voor zorgen. IC |-fl',^fl |_^
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" Het park van kasteel
Goedenraad is een gewild
decor voor bruidsreporta-
ges. Ook het zestal van
schutterij „St.-Sebastia-
nus" uit Eys, dat het OLS
in Beesel won, werd er ver-
eeuwigd. V.l.n.r. Johan Eij-
kenboom (53), Hein Con-
jaerts(47), Egid Ernes (26),
Wiel Olischlager (35), Jo
Weerts (48) en Karl Fran-
ken (56). In die volgorde
trad het zestal ook aan.

Eys en Brand: twee handen op een buik
EYS — Op het OLS in Eys
wordt Brand getapt. „Die
van Skol hebben wel nog
gebeld", aldus Fried
Schrijvers (56), de secreta-
ris van de stuurgroep, die
het OLS voorbereidde,
„maar ik heb hun ronduit
gezegd, dat wij het op
Brand houden. Het is een
Limburgs gebeuren en
daarbij hoort een Lim-
burgs bier.

Op het OLS, dat wij in 1973 orga-
niseerden, werd ook Brand ver-
tapt. Het was die dag 34 graden.
De mussen vielen van het dak.
Toch werd er in de schutterswei
een perfekt glaasje bier geschon-
ken. Alle bier kwam uit het koel-
huis, waarin Torn Brand zijn
fruit placht te bewaren. Het ligt
vlakbij het feestterrein. Nu kun-
nen we beschikken over de koel-
wagens van Brand. Bovendien
krijgen we er nog vijftien men-
sen bij.
Het is voor ons geen punt ge-
weest. Immers hoevelen onzer
verdienen niet hun boterham bij
Brand? Hoeveel verplichtingen
heeft Eys niet jegens de familie
Brand?

Orgel
Thijs Brand, de pastoor, zorgde
dat Eys zijn Müller-orgel behield.
Een meerderheid in de parochie
had het orgel willen slopen. Torn
Brand, een broer van de pastoor,
zorgde dat het kundig werd ge-
restaureerd. Hij ook bouwde de
orgelconcerten, die Albert de
Klerk uit Haarlem op het geres-
taureerde orgel gaf, uit to{ een
festival, waarvoor grote vertol-
kers en vertolksters van het klas-
sieke repertoire goed betaalde
optredens lieten schieten.

Als Guus Brand, een broer van
Thijs en Torn, in Eys kwam, zou
hij nooit vergeten om bij Sjeng
Duckers aan te gaan. Onze gewe-
zen vaandeldrager was stokerbij
Brand. Samen dronken ze in
„Oad Ees" een glaasje bier".

„Oad Ees”„Oad Ees": het schutterslokaal;
destijds uitgebaat door Jean
Weerts, nu door zoon Jo. de vijf-
de man in het zestal, dut het OLS

I HET BOODSCHAPPENLIJSTJE:
I " 25.000 broodjes
I " 12.500 bokworsten
I " 5.000 slaatjes
I " 3.600 eieren
I " 800 liter soep
I " 450 kilo hoofdkaas
I " 350 kilo paté

in Beesel won. Er is in „Oad Ees"
de afgelopen maanden wat af
vergaderd.

Reeds de week na het behalen
van de OLS-titel kwamen de Se-
bastianen bijeen om een stuur-
groep te formeren, die zich met
de organisatie van het OLS in
Eys zou bezig houden. Wederom
werd Jefvan derKrogt. nu direc-
teur van een ondergrondse par-

keergarage, tot voorzitter geko-
zen en werd Fried Schrijvers, de
tot rijksambtenaar omgeschool-
de mynwerker, wederom tot se-
cretaris benoemd.

De stuurgroep kon op diverse
commissies terugvallen. Zo zorg-
de de administratieve commissie
dat de advertentiesvoor de feest-
gids werden opgehaald en dat de
autoriteiten tijdig hun voor-

" Jef van der Krogt (53) en Fried Schrij-
vers (56) hadden het als voorzitter en se-
cretaris van de stuurgroep, die het OLS in
Eys voorbereidde, de afgelopen dagen zo
druk, dat ze nog geen tijd hadden om thuis
een boterham te eten. Ze deden het daar-
om in de wei van Jean van derLinden tus-
sen deherkauwende Blondes d'Aquitaine.

De Blonde d'Aquitaine is een opkomend
vleesras, dat voornamelijk in Zuidwest-
Frankrijk wordt gefokt: een armoedige
streek met slecht grasland. „De beesten
kunnen dan ook afzien, zijn vrij mak en
hun vlees is van uitzonderlijke kwaliteit.
„Ik krijg er twee gulden per kilo meer voor
dan voor een dubbeldoelkoe: de koe, die
om de melk en om het vlees wordt gehou-
den", aldus Jean van der Linden, die zijn
weilanden voor het OLS beschikbaar stel-

__Ü
woord redigeerden. Johan Kok-
kelmans, het onvolprezen
schoolhoofd en de talentvolle
koordirigent, leverde een aantal
historische bijdragen, welke
kunstzinnig met tekeningen van
Jo Havenith uit Eikenrade wer-
den geïllustreerd.
De technische commissie onder
leiding van adjudant Leo Peer-
boom van de Rijkspolitie zorgde
dat de schietbomen en de feest- I

tenten werden opgericht en dat
er voldoende spijs en drank werd
ingeslagen. Er zijn 25.000 brood-
jes besteld, 12.500 bokworsten,
5.000 slaatjes, 3.600 eieren, 800 li-
ter soep, 450 kilo hoofdkaas en
350 kilo paté. Zult en paté wor-
den op zwartbrood geserveerd.
Brood en broodjes bakt Hub
Starmans, de warme bakker uit
Eys. De vleeswaren komen van
Piet Franken uit Übachsberg, de
zoon van Karl, de commandant
van St.-Sebastianus uit Eys. Het
overige wordt geleverd door „In-
tervries", een dochter van Cam-
pina uit Roermond.

„Vergeleken met 1973 is het as-
sortiment aanzienlijk uitge-
breid", concludeert Fried Schrij-
vers. „Doe jehet niet, dan krijg je
het verwijt: >vNou in Eys was ook
niet veel te rtelen". Het vergt wel
weer meer mensen. Konden we
in 1973 het werk met 225 mensen
af, nu hebben we 450 mensen no-
dig. De meesten komen uit Eys
of zijn familie van mensen uit
Eys.

Ondanks de schaalvergroting en
ondanks decommerciëlere opzet
bleek het draaiboek van 1973 —
in feite het draaiboek, dat
Übachsberg in 1972 had gehan-
teerd — nog altijd bruikbaar.
Werd in 1973 gekankerd, dat de
parkeerterreinen zo ver van de
feestweide lagen, die problemen
hebben we ondervangen. We
kunnen nu de terreinen van de
voetbalclub als parkeerterrein
gebruiken. Dat scheelt enkele
honderden meters", aldus Fried
Schrijvers.

Primeur
„Ook hebben we nog een pri-
meur", glundert Jef van der
Krogt (53). „Uitslagenen standen
worden in Viditel-pagina's opge-
nomen. We werden daarvoor be-
naderd door Jo Abelshausen uit
Sittard, in Limburg projectleider
van Viditel. Hij maakte ons knet-
ter met een demonstratie in het
PTT Telecommunicatiecentrum
in Maastricht. In de wei komen
waterdichte infozuilen en in de
feesttenten beeldschermen,
waarvan uitslagen en standen
kunnen worden afgelezen. Reeds
dertien pagina's zyn voorgepro-
grammeerd. Voor de PTT is het
promotie; voor ons een leuke pri-
meur".
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De Ford Cargo,
een schot in deroos!

k

De Ford Cargo
r^^^^ / durft de strijd aan
f 1 V op alle fronten

# aanschafprijs_ ’ # onderhoudskosten
IbbbH * brandstofverbruik

ÜbJ

Keuze uit 35 verschillende typen van 6000 kg tot 35000 kg GVW.

Vraag vrijblijvend offerte aan. U zult er versteld van staan.

<sa> B3E |iw^^Eß,,aCTi FORD CARGO
Schoolstraat 34, Echt, telefoon 04754-1800. I

" richten
r^? I /h=\| " uitdeuken «w
QO fè. " spuiten f 1 IBkBSE3Er ■ ■ " tectyleren y f M 1

autoschade de Vries bv i \CJ
Grasbroekerweg 28, Heerlen, tel. 045 - 72 24 63
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Fatima is gek op dieren Toch zal je haarnietgauw een hond
zien aaien. "Wat heeft dat meisje tegenhonden?, vraag je je af
Het antwoord is simpel.

Fatima is Moslim. En volgens de Islam is een hond een on-
rein dier dat jebijvoorbeeld nooit in huis zal nemen. Het is goed
om dat even te weten als je met je hond een bezoek wilt gaan
brengen aan Fatima.

Net zoals het goed is om even te weten dater in Nederland
kinderen wonen van een heleboel verschillende nationaliteiten
en nog meer verschillende achtergronden en dat die kinderen
echt niet allemaal hetzelfde zijn. 't Zou trouwens een saaieboel
worden.

cipp|Publicatie aangeboden door dit blad in samenwerking met de Stichting Ideële Reclame *******
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"De Uiver Car" B.V tl^SS©^

Prov.weg Nrd. 85 Doenrade. Tel. 04492-1931

MICA
ZONWERING

rOIIUIKGn in hout,staal,kunststof en T~T~l

I roldeuren eneteclrische '|, \\
" tvtlliAivlsArk voor isolatie,inbraakbeveiliging

f lOlrieKKen en afsluitingen

Wij leveren uitsluitend kwali'eitsprodukten met ECHTE
garantie volgens de ROMAZO voorwaarden. -■ v

Tevens leverancier van: ZONNESCHERMEN, SüßKECa®]! HBJ
MARKIEZEN. JALOEZIEËN, HORREN, VOUWWANDEN U® \3MS I
en LUXAFLEXPROOUKTEN. ROMAZO I
Wij repareren alles onder garantie !

MICA zonwering i3%&
showroom I
sittarderweg 116 heerlen ° tel. 045 721658 ’LA . J
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Wordt hegemonie van Leut doorbroken?
LEUT - „De schutterij van
Leut is de parel van de
Bond Maasvallei. In enkele
jaren groeide „St.-Pieter"
uit tot de beste schutterij
van gans België". Tot die
vaststelling komt in Mees-
wijk Mon Vranken, de 57-
-jarige voorzitter van de ze-
ven schutterijen tellende
Bond „De Maasvallei".
Voor zon compliment zou Mon
vóór de oorlog zeker aan de
schandpaal zijn genageld. Jaren
leefden die van Leut en die van
Meeswijk op voet van oorlog. Bij
een koffiebruine Trappist legt
Theodorine Vranken, de echtge-
note van Mon, in haar estaminet
de wortels van de historie bloot.
„Die van Leut kwamen hier in
Meeswijk het koren pikken.
Daarom werden zij „Korenmus-
sen" genoemd. Om de „Koren-
mussen" vóór te zijn, deden die
van Meeswijk het koren eerder
af. Wat ze van dat nog niet geheel
gerijpte graan bakten, was zo
hard als een briggel. Vandaar dat
die van Leut die van Meeswijk
„Briggelère" noemden".

Een jongenvan Meeswijk moest
het niet wagen om in Leut te
gaan vrijen. Omgekeerd liep een
jongen uit Leut gevaar dat hij in
een van de schilderachtige dre-
ven, die beide Maasdorpen ver-
binden, zou worden gemoles-
teerd, als hij het lef had om een
meisje uit Meeswijk het hof te
maken. Die tijd is voorbij. Sinds
Leut en Meeswijk in de gemeen-
te Maasmechelen zijn opgegaan
is er sprake van vreedzame coë-
xistentie. Sterker nog, Mon
Vranken, de buikige president
van de Bond „De Maasvallei" uit
Meeswijk en Theo Dedroog, de
bezige secretaris van die bond
uit Leut zijn twee handen op één
buik.

Ofschoon op de palmares van de
schutterij van Meeswijk, wier on-
der-voorzitter en buksmeester
Mon Vranken is, slechts een ze-
vende en eerste plaats ontbreken
- de Laurentianen van Meeswijk
zouden in de zevende hemel zijn,
als zij in Eys als eerste zouden
eindigen- zijn er voor Mon Vran-
ken slechts twee kanshebbers
van de Bond „De Maasvallei".
Dat is „St.-Ambrosius" uit Kin-
rooi, dat het OLS reeds in 1970
won en „St.-Pieter" uit het 1300
inwoners tellende Leut, die het
zoetvan de overwinning nog niet
mocht smaken.

Zelfvertrouwen
De schutters van Leut blaken
van zelfvertrouwen-. „Hier komt

zoon van de voorzitter en buks-
meester van de schutterij van
Leut, naar het maisveld bij de
molen, die in 1801 op de grens
van Leut en Meeswijk werd ge-
bouwd. Guido is vrijwel zeker de
laatste man van het zestal, dat de
eer van Leut verdedigt. Lang is
daarover gedubd. De beslissing
zou niet moeilijk zijn geweest,
als op het OLS ook dames tot de
schietboom zouden zijn toegela-
ten. In devooruitstrevende Bond
„De Maasvallei" mogen de da-
mes zich reeds met de heren me-
ten. Beste schutster is momen-
teel JolandaDedroog, de dochter
van de eerder genoemde Theo
Dedroog. Met Lambert Vranken
vormen Theo en Jolanda De-
droog het drietal, dat op de
bondsfeesten van de Bond „De
Maasvallei'« -domineerde. ~!k

de 16-jarige scholiere, die als
„laatste man" schiet.
„Ik vind dat schieten een nutti-
ger tijdsbesteding dan dancings
en discotheken aflopen", tekent
Theo Dedroog hierbij aan. „Je
leert winnen, maar ook veniezen.
Al drie keer haalde Jolanda de
honderd bollekes feilloos naar
beneden en kreeg zij een medail-
le. Pas strandde ze bij het 97-ste
schot. De tranen schoten haar in
de ogen. Niet erg. Zo leert ze ver
liezen; worden karakter en men
taliteit gevormd"

Emancipatie
Theo Dedrpog is daarom voor-
stander van toelating van vrou-
welijke schutters tot de schietbo-
men op het OLS. „Je kunt vrou-
wen-niet blijven weigeren. In het

schutterij te integreren. Het stuit
op veel tegenkanting als de man
altijd weg is en de vrouw thuis
moet blijven".
„Het is veel fijner als je met je
hele gezin erbij kunt zijn", valt
Liliane Dedroog haar man bij.
„Samen uit; samen thuis" is
daarom het devies van familie
Dedroog, die integraal lid van de
schutterij is. De 42-jarige export-
vertegenwoordiger van een rol-
luikenfabriek in Diest is sinds
tien jaarcommandant van de nu
64 leden tellende schutterij. In
Beesel werd hij uitgeroepen tot
de beste generaal.

Liliane, zijn vrouw, was in 1979
en in 1980 koningin. In Leut
hoeft dat niet per se de echtgeno-
te of verloofde van de koning te
zijn. In het idyllisch in canadas-

die als eerste de nieuwe koning
een gekleurde strik opspeldt, ko-
ningin. „In 1979 en 1980 was mijn
vrouw de rapste", geniet Theo de
Droog met terugwerkende
kracht van haar winnende hor-
denlopen.

Come-back
Ofschoon nipt vier, was Cindy,
het jongste dochtertje, op het
OLS in Übachsberg het bewon-
derde koningskind. Koningirt-
moeder Liliane legde daarbeslag
op de*achtste plaats. Zoon Luc,
inmiddels tamboer, viel er als
bordjesdrager na loting buiten
de prijzen en Jolanda, de oudste
dochter, werd tot mooiste mar-
ketentster uitgeroepen, 's Jaars
daarop moest zij genoegen ne-
men met een derde plaats. Het
OLS in Dorne was voor Mariette
Demandt, ook van Leut, die in
Übachsberg tweede was gewor-
den. In Beesel vierde Jolanda
Dedroog haar come-back. We-
derom werd ze als mooiste mar-
ketentster gelauwerd.

De schutterij telt nu vier marke-
tentsters. Ze kregen college van
Liliane Dedroog, de moeder van
Jolanda, die haar ogen goed de
kost gaf op bondsfeesten en op
het OLS. „De marketentsters
moeten hun waar kunnen verko-
pen. Dat was vroeger zo en dat
geldt nu nog. Hygiëne is erg be-
langrijk. De glaasjes moeten
glinsteren als een borrel wordt
ingeschonken. Uit hun glimmen-
de vaatjes tappen de marketent-
sters van Leut extra Smeets uit
Hasselt: oude jenever, die de
smaakpapillen streelt. Het stok-
brood presenteren de dames op
draagkorven, dié de korvers van
Stokkem speciaal voor hen
vlochten. Het stokbrood wordt
gebakken door Guido Dedroog,
de man van Mariette Demandt.
Hij past de maat van het stok-
brood aan de draagkorf aan. Ook
voegt hij aan het deeg iets toe,
waardoor het brood nog meer
kleur en smaak krijgt. In Beesel
vroeg een jurylid een tweede
sneetje, zo lekker vond hij het
stokbrood.

Problemen met hun geliefden
hebben de marketentsters van
Leut niet. Mariette Demandt en
Jeanne Reumers zijn gehuwd -
hun mannen zijn geweerdragers- en SjraarKonings, deverloofde
van Jeanine van Hombeeck, is
tamboer. Jolanda Dedroog had
een vriend, maar hij kreeg de
bons na een „meningsverschil"
over Jolanda's marketentster-
schap. „Jolanda kan binnenko-
men met wie ze wil, als ze maar
zorgt, dat hij bij de schutterij
komt", is vader Theo's enige eis.
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Jolanda Dedroog:
de mooiste

marketentster
en de beste

„laatste man” ■^■""-""' -/-ia"^^^~xl^^^^^^^miimm'~"mimmmWni

" JolandaDedroog: de 16-jarige scholiere uit Leut, die in 1980 in Übachsberg en in 1982 in
Beesel als mooiste marketenster werd uitgeroepen. Zij is reeds vanaf haar tiende marke-
tenster. Daarnaast is zij de beste schutster van schutterij „St.-Pieter". Maar aangezien op
het OLS nog geen dames tot de schietboom zijn toegelaten, kan zij niet als „laatste man"
worden opgesteld. >

S§£5B GarageKompier saab
3

«^/\/\n Akerstraat 150, HHKRLEN. Telefoon: 045-717755. CAAP

SAAR SAAR
cyy\p 'n begrip in Saab SAAB
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GASWACHT LIMBURG
VOOR ONDERHOUD Uil-— IL
EN REPARATIES VAN
CV KETELS EN GASINSTALLATIES __

24-UURS SERVICE OOK OP
ZON- EN FEESTDAGEN. 1*

Parallelstraat 37a, Amstenrade Tel. 04492-3131

natuurlijk #sSBSSKfI /j
naar:

lovar prija en inruil
worden wij het zeker eens)

ROSENTHAL THOMAS VAL
group Celtic ST- L4MBERT

CLASSIC KOFF|E KRISTALLEN_ . EETSERVIES compoteschaal6 kop en K

schotels voor 6 pers. + vlaschotel
Sanssouci wit al vanaf . samenInu 45.- I 179.- 25.- I
[ï~k Wj) Vincken-Meisters

' ( \j\ Pasch Oranje
\i I Nassaustraat 24

SERVIEZEN CENTER HEERLEN 045-713966

I »£» 1
Service-Depot

<\^J ||i4 i Voor
x^atm " I originele
Kif 1 onderdelen

...en vakkundig onderhoud
KAELEN BV

Wolf-gerate regionaal service centrum. Rijksweg 44 - Gulpen Tel. 04450-1454

Vooruw nieuwe Fiat naar
HARRY SCHOBBEN

I Hoek Pr. Hendriklaan/Tegelstraat I
m^ Brunssum. Tel. 045-250675 Ê

dead^rs van Marjolein^ KRUIDEN- EN REFORM HU IS

H€ü (\ „MARJOLEIN"
ft T^J GELEENSTRAAT 59, HEERLEN (SCHUIN T/0 KIJKSHOP) TEL. 045-713024

, , (, ~ ~ ' KOM NAAR MARJOLEIN IN DE GELEENSTRAAT EN LAAT U DESKUNDIG ADVISEREN WELKmargriet en noel van hooren, ned. gedipl. dory skerka. margriet tabbers, maa"i mmauHn m m «u.
drogisten, kruiden- en reformspecialisten specialiste in de drogisteen VERMAGERINGSPRODUKT HET BESTE BIJ U PASTalternatieve keuken schoonheidspecialiste. . . __^^^^__

Ook voor geneeskrachtige edelstenen staan de adviseurs van
Marjolein graag met advies voor u klaar!

EDELSTEENTHERAPIE
U hoeft niet in de stenen te geloven, hun werking berust op kosmische kracht!!!
Prijs van de stenen ’ 6,95 tot en met ’ 14,95

aambeien-heliotroop gal(steen)-jaspis reuma-carneool/jade
acne-chalcedoon hernia-bergkristal slapeloosheirJ-amethyst/lapis lazuli
angina-aquamarijn hcoldpiin-amethyst suikerziekte-carneool
asthma-rutiel/bamsteen hart-malachiet spierpijn-bergkristal
aangezichtspiin-carneool haar(uitval)-avanturi|n stotteren-toermalijn
arthritis/arthrose-agaat hooikoorts-aquamari|n schildklier-aquamarijn/barnsteen
blaas(ontsteking)-iade koorts-agaat spataders-malachiet/heliotroop
bloedreiniging-lapis lazuli klieren-aquamariin spijsvertering-jade
bloedsomloop-citrien kloven-chalcedoon verstrooidheid-amethyst
bloeddruk hoog-sodaliet en agaat luchtwegen-rutiel/barnsteen vitaiiteit-avanturijn/citrien
bronchitis-rutiel/bamsteen lever-jaspis/heliotroop vermoeidheid-citrien/avanturijn
bescherming (onheil en ziekte)-tijgeroog migraine-amethyst vermageren (vochtafdr.)-agaat
darmen-carneool maagpijn-jade/aquamarijn/maansteen vermageren (laxerend)-magnesiet
diarree-bergkristal menstruatiestoornis-malachiet verkoudheid-barnsteen/aquamarijn
depressie-citnen menstruatie (te langj-hematiet vruchtbaarheid-maansteen
depressie en slapeloosheid-lapis lazuli nier(steen)-jade winterhanden en -voeten-chalcedoon
duizeligheid-bergkristal nekklachten-toermalijn wratten-avanturijn
evenwichtstoomissen-toermalijn overgangsklachten-malachiet wonden-chalcedoon
ekzeem-avanturijn/chalcedoon oorpijn-agaat'carneool zeeziekte-bergkristal
epilepsi-jaspis ogen-olivijn-agaat-tijgeroog zenuwen-toermaliin
examenvrees-carneool ontstekingen-malachiet zweetvoeten-chalcedoon
griep-barnsteen rugpijn-bergkristal zenuwpijn-aquamarijn

Alle stenen dienen gedragen te worden op de BLOTE HUID, dag en nacht.

De eerste dagen kan de kwaal iets verergeren, dit is normaal, dus gewoon doorgaan.
Om de twee maanden de steen een nacht in een glas water leggen, dit verlengt de levensduur van de
steen en aktiveert zijn werking.
Komt de kwaal na maanden soms jaren terug, moet u desteen vernieuwen.

LET OP: amethyst moet u beginnen te dragen als u geen migraine/hoofdpijn heeft, de steen kan dan
hoofdpijn veroorzaken, dan moet u de steen weer afdoen, is deze hoofdpijn weer over, gaat u de steen
weer dragen en doet u hem ditmaal niet meer af.

LET OP: toermalijn kan in het begin de kwaal sterk laten verergeren (transpireren, angst, hartkloppingen,
erg nerveus etc.) Ook dan de steen afdoen tot deze symptomen weer over zijn, en opnieuw beginnen.

NERVEUS? GEJAAGD? ANGSTIG? I
Hyperventilatie? Hartkloppingen? rm.i^ï.'PrAJm)®

't Is onvoorstelbaar hoeveel mensen aan deze niLl3.o!lM ».
kwalen lijden, met vaak nare gevolgen. Hawali °^LiEen 100% homeopathisch natuurprodukt zonder Braan f/^m\enige bijwerking is er om u van dit leed te '■»»«;««««,// a l

verlossen. "■>■-,7 ~.»'(( /[#*
Gebruik 3x per dag. "■"-.tS'i \ !Sj

i RUST-O-FORTE l 'SM^ï'*

9UKCO I

MuM Slonk
capsules

H NATUUHZUIVE* Im ■'■■ "■- - I
Gewichtsverlies bij normaal
gebruik 3-7 kg. Makkelijk in te
nemen. Kuur voor 4 weken.
Geen bijwerkingen. Multi
Slank iseencapsule op basis
van extrakten van kruiden,
welke gunstig werken op de
vochthuishouding en de vet-
stofwisseling. Het bevat vele
natuurlijke vitamines welke
nodig zijn om gedurende de-
ze kuur een optimale conditie
te behouden

Prijs 15,95

BBBBBBa"B."^Ma^^"BBBBBBBI
Slank-Shake is een puur na-
tuurprodukt gebaseerd op BBBaaaaaaw
soya-proteïne en bevat alle /T^^afeaxminimaal" aanbevolen eiwit- f__
ten, koolhydraten, vitami- IwM
nen, mineralen en aminozu- \Bren die belangrijk zijn voor
het lichaam.ln verschillende ■
Europese landen is Slank- MJ^m / l/W \W~Shake al jaren een veel ge- Jt&4t*2<~awCt m̂ \vraagd produkt omdat het
betrouwbaar is en bijzonder Aardbei Milkshake
effectief Als dieetvoeding
vervangt het een vrijwel vol- MM H
ledigemaaltijd, waarbij het «aa_fl jj
prestatievermogen vrijwel- '\~\gehandhaafd blijft! Slank- SgnMUag B^^V/JShake normaliseert door het "***"**—"* mr^r^iJhoge proteïnegehalte de vet- m^L_mK_J'^
verhoudingen in organen en _^ ggg
lichaam, waardoor het ge- .««^«^^^^^^^^^^^^^^^^^wichtsverlies op de gewen
ste plaatsen wordt gerealiseerdlKlaargemaakt als milkshake is Slank-
Shake gewoon erg lekker en bovendien goed te verdragen voor maag en
darmen! Dit populaire vermageringsdieet heeft al zeer vele mensen suc-
cesvol geholpen bij gewichtsproblemen en geeft beslist geen hongerge-
voel en ook de huid blijft mooi.De 2 belangrijkste voordelen zijn.

Het gebruik van soya-eiwitten is door de lecithine een extra stimulans-
bij de vetstofwisseling en de gebruikte berkensuiker wordt direkt als
energie in het bloed opgenomen!

Slank-Shake kan in verschillende melkprodukten gebruikt worden: volle
melk, Yoghurt, kwark, al naar gelang wens en smaak

Prijs 35,-

SLAMK-O-LIME f—~^80% van onze be- [$k'ANK
volking lijdt aan i- 0 -een bepaald ;";■ mr
overgewicht. ';i>l»lliE
Hart- en vaatziek-
te zijn dan vaak "*-/\.

" het gevolg. Ook ■***T-e'
gelukkig is in deze alankhatds-
moderne tijd de druppels
modetrend om extra Porte
als een slanke „#""""«>■»
door het leven te j^__^^^_^
gaan. Om op een I
natuurlijke ma-

nier daar iets aan te doen is in
Duitsland Slank-o-line ge-
maakt. Slank-o-line is een puur
natuurprodukt met een honger-
stillende en vochtafdrijvende
werking. Slank-o-line mag niet
genomen worden door hartpa-
tiënten en mensen met bloed-
drukstoornissen. In de regel leidt
een kuur van 3 weken Slank-o-li-
ne druppels of tabletten tot een
resultaat van 3 tot 9 kg gewichts-
verlies.

Prijs 24,95

Marjoleins
vermageringskruiden
Marjolein's Vermageringskrui-
den bestaan uit een 10-tal gese-
lecteerde kruiden welke een
vocht- en vetafdrijvende wer-
king hebben.
3 maal per dag een kopje thee
hiervan gedronken, geeft een
optimaal resultaat zonder enige
bijwerking.
Per 100 gram voldoende voor 2
weken.

Prijs 3,95

Bij ons ook consulten van 'n natuurtherapeute,
l 'n homeopaat, 'n iriscopist en 'n magnetiseur

" Dit zijn de witgehandschoende marketentsters van Leut, gekleed in een lange grijze rok, met over
een blauw bolerootjeeen blauwe cape met een witte schort voor en een rode hoed op, waaraan een
blauw getint lint: weleer het handelsmerk van de marketentster. V.l.n.r. Mariette Demandt (24), Jean-
ne Reumers (38), Jeanine van Hombeeck (22) en Jolanda Dedroog (16). Mariette Demandt werd in
1981 in Dorne als mooiste marketentster uitgeroepen; Jolanda Dedroog het jaar daarvoor in
Übachsbera en het iaar daarna in Beesel De 16-iariae scholiere is derhalve titelverdedinster

„St.-Pieter”
de parel van
de Bond „De
Maasvallei”
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MonVranken(57)enTheodeDroog(42),voorzitterensecretaris



DE KRASTE DER
SEBASTIANEN

W EYS Op
W werdWt ders

W
w
w

W op de bolle-W -W van
W zo aange-

W sproken. Hij heeft dan
W nimmer van een

W drie- of zestal deel uitge-
W maakt. Wel schoot hij elk jaar

W op de vogel. Koning is hij nooit
W kunnen worden.

v Overigens is Hubert Schreuders de ko-
V- % ning terijk, dat hij op zijn 92-ste nog zo vi-Wf taal is. Hij wandelt nog regelmatig van Eys

naar Gulpen en komt over Wittem terug. On-
V derweg maakt hij een praatje met de fazanten,
V dieuit zijn handen komen pikken. Ook houdt hij
V het tuintje bij en zorgt hij dat er bij Sybilla, zijn

schoondochter, bij wie hij inwoont, verse groenten
op tafel komen. Hubert kan nog eten als vroeger.

Ook schnaps en bier smaken hem nog als in zijn
diensttijd.

PPretoogjes twinkelen als hij herinneringen uit die tijd op-
f haalt.

Ook de zoon van de veehandelaar uit Eys werd onder de
wapenen geroepen, toen Duitse troepen in 1914 België
waren binnengerukt. „In Den Bosch moest ik opkomen.
Ik werd ingedeeld bij het 2eRegiment Infanterie, dat met
het 13e Regiment Infanterie langs de Brabantse en de
Limburgse grens moest patrouilleren. Omdat ik sergeant
was, moest ik vijfjaar dienen."
Door pastoor Hermans kwam Hubert Schreuders als
boerenknecht bij diens nicht in Drove, een dorpje in de

Voor-Eifel. Daar leerde Hubert zijn vrouw kennen, die
hem drie zonen en vier dochters zou schenken.
In 1924 repatrieerde Hubert en begon hij aan de zoge-
naamde „Rode Bronnen" aan de voet van de Eyserberg
voor zichzelf. Ook peilde hij er voor een waterleidings-
maatschappy de putten, waaruit een deel van Limburg
zijn drinkwater betrekt.

De schutters van Eys zagen in Hubert Schreuders de
ideale commandant. Hij was sergeant geweest, wist der-
halve alles van exercitie. Hubert stond erop, dat er een te-
genkandidaat zou worden gesteld. Deze raakte geen been
aan de grond. Alle stemmen gingen naar Hubert die se-
dertdien het commando over de Sebastianen voerde.

In een dorpje aan de Belgische grens gaf luitenant
Schreuders er blijk van, dat hij als gezagsdrager niet met
zich liet sollen. Omdat er nog moest worden geëxerceerd,
had hij de schutters de order gegeven zolang de alcohol
uit hun lijf te laten. Een hunner volgde dat bevel niet op
en stond te wankelen, toen de schutterij moest uittreden.
„Ik haalde aan en gaf hem een lap om de oren, dat hij op
slag ontnuchterde".

Bij het naderen van de pensioengerechtigde leeftijd zag
Hubert uit naar een opvolger, die in eigen familiekring
niet te vinden was. Alleen Jakob, zijn zoon, was, zij het
kort, bij de schutterij geweest.

In Karl Franken zag Hubert Schreuders de ideale opvol-
ger. „Hij was een geweldig schutter. Als ie miste, deed ie
't expres. Hij was in Indië geweest, wist dus ietsvan exer-
citie". Zo kwam het dat Hub Schreuders na 32 dienstja-
ren de sabel en daarmee het commando van de schutterij
aan Karl Franken overdroeg.

Hubert Schreuders benijdt zijn opvolger. Voerde Hubert
eens het commando over slechts acht schutters, Karl
heeft er 68 onder zijn hoede. Maar de geabdiceerde com-
mandant vindt het prachtig, dat zij het OLS voor de twee-
dekeer naar Eys hebben gehaald. Hij verheugt zich nu al
op het défilé, dat hij zondagmiddag vanaf de eretribune
als eregast met de autoriteiten zal mogen afnemen.

" Ofschoon 92, hanteert Hubert Schreuders, het
oudste lid van schutterij „St.-Sebastianus" uit Eys,
de wapens nog als in zijn diensttijd. Hier probeert
hij een grendelgeweer uit 1917 uit.

DE LAATSTE DER SEBASTIANEN
EYS - Fien Sintsen liepen de tranen over de wan-
gen. „Dat ik dit nog eens mag beleven", stamelde de
bedaagde beschermvrouwe van de schutterij van
Eys. Feilloos had haar schoonzoon als laatste man
het laatste bolleke naar beneden gehaald.

Karl Franken, zoon van een
mijnwerker uit Bocholtz,
waar hij op 9 januari 1927
werd geboren, is al meer dan
drie decennia lang de koel-
bloedige laatste man in het
zestal van Eys. Nog kan hij
zich voor de kop slaan, dat
hij op een bondsfeest in
Vaals negen jaargeleden een
bolletje miste. Hij had zijn
zoon onderhouden en de re-
primande had hem uit de
concentratie gehaald. Was
dat niet gebeurd dan had
Karl dit jaar een bijzonder
jubileum kunnen vieren.
Dan zou hij in 25 jaar op
geen enkel bondsfeest en op
geen enkel OLS hebben ge-
mist.

De windbuks bekoorde Karl
al in zijn prilste jeugd. Hij
voelde zich de koning te rijk,
toen hij in de meidagen van
1940 van een Duitse soldaat
een windbuks kreeg.
Prompt verklaarde hij de
mussen de oorlog. „Piet
Heuten, de overbuurman,
bakte ze. Ook was hij een
liefhebber van wijngaards-
lakken, die hij zelf fokte".

Binnen dekortste keren had
Karl Franken de schrik on-
der het gevogelte. Mussen
hoefden maar een glimp van
Karl op te vangen of ze wa-
ren weg. Daardoor was de
jongeling gedoemd om op
niet bewegende doelen te
mikken. Eens kon hij dever-
leiding niet weerstaan om de
haan, die hij telkens boven
het hoge gras zag uitkomen,
onder schot te nemen. Tot
overmaat van ramp trof hij
geen haan, maar de kip, die
in moeders ogen de ster van
het hok was.

" Indië
Evenals zijn oudere broers

ging Karl Franken direct na
de oorlog naar de Willemien.
In 1946 werd de leesjongen
onder dewapenen geroepen.
Hij kwam bij de Mobiele
Was- en Badeenheid, dieook
naar Indië werd uitgezon-
den. Pal voor zijn vertrek
trouwde Karl Franken Loui-
se Sintsen, dochter van een
kompel uit Eys. In Indone-
sië werd hij bij deTijgerbri-
gade ingedeeld, die treinen
en legervoertuigen konvooi-
eerde. Het peloton van Karl
Franken had aan vlees nim-
mer gebrek. Regelmatig
ging Karl met zijn Lee En-
field op jacht. Zelfs schoot
hij varkens.

Het stukken had een slager
hem niet kunnen verbete-
ren. Als kleine jongen had
hij goed afgekeken welke
handelingen in welke volg-
orde de huisslager verricht-
te. Hij spijbelde zodra er er-
gens een varken werd ge-
slacht.

Na zijn repatriëring verdien-
de Karl Franken in eerste
aanleg ook met slachten èn
met smokkelen dekost. Kof-
fie was in Duitsland een ge-
wild ruilmiddel. In 1950
daalde hij afin de ON2, waar
hij schachthouwer werd.
Na schicht lokte de natuur.

Boerenberg
„In het voorjaar van 1950
hoorde ik ze op de Boeren-
berg schieten. Halt, dacht ik,
dat wil ik zien. Het eerste
drietal van de schutterij was
aan het oefenen: Wiel Bar-
tholomé, Charles Jahach en
Piet Peukens. Ze zagen di-
rect, dat ik er spas aan had.
„Wil je ook 'ns schieten?",
vroegen ze. Die kans liet ik
me niet ontgaan. Omdat een

van de drie die zondag niet
kon, mocht ik invallen, 's Za-
terdags werd nog eens geoe-
fend en 's zondags stond ik
in uniform in Valkenburg
aan de schietboom. We won-
nen de eerste prijs en toen
was ik natuurlijk verkocht".

Hubert Schreuders, de com-
mandant van de schutterij,
zag in de talentvolle schutter
een waardig opvolger. „Ik
word te oud. Er moet een
jongere commandant ko-
men. Is dat niets voor jou?",
vroeg hij. Met twee handen
droeg hij zijn sabel over. „Ik
hoop, jong, dat je hem nog
veel eet aandoet". „Ik zal
mijn best doen", sprakKarl
ontroerd.

Gedurende twee winters
volgde Karl bij Jen Hanssen
in Nieuwenhagen een com-
mandantencursus, waar-
door ook hem spoedig ere-
metaal ten deel viel. „De
meeste medailles en erekrui-
sen zijn vervoet. Ik ben niet
zon medaillejager. Ik vind
het jammervan het uniform
al die zware medailles".

Geweermaker
Maar de sabel heeft een ge-
privilegieerde plaats in hui-
ze Franken; net als de stan-
daardwerken over wapens
en ballistiek, waarmee Karl
de accu van zijn geest bij-
laadde. Pas goed werd zijn
technisch vernuft ontbol-
sterd, toen hij in 1970tot ma-
chinebankwerker werd om-
geschoold. De schutterij
plukte er de vruchten van.
Haar buks groeide uit tot een
beroemd geweer, waarmee
in 1972 en 1982 het OLS en
tot driemaal het schutters-
feest van de drie bonden tel-
lende zuidelijke federatie
werd gewonnen.Karl bouw-
de een nieuwe kamer in de
13,5 kilo zware buks in, zette
er nieuwe richtmiddelen op
en bracht een notenhouten
pistoolgreep aan.

Ook verbeterde hij de muni-
tie. Met Teun Conraads giet
hij zon 5.000 tot 6.000 kogels
per jaar. Omdat eigen gego-
ten kogels lichte afwijkin-
gen vertonen, kocht hij een
Japanse micrometer en een
kalibreur, waarmee de ko-
gels precies op maat worden

geperst. Met een speciale
tang — de zogenoemde ko-
gelzetter — wordt de kogel
op de huls geklemd, nadat
eerst een slaghoedje is inge-
zeten de huls metkruit is ge-
vuld. Karl Franken gebruikt
slechts 0,53 gram per pa-
troon. Daarmee blyft hij

royaal onder de toegestane
norm van 0,65 gram.

" Jachtopziener Karl Franken, „de laatste man"
van het zestal van de schutterij „St.-Sebastianus"
uit Eys, dat in Beesel het OLS won, met zijn jacht-
hond: een Magyar Vizsla.

Scherpschutter
Niet alleen als autodidact
munitie- en geweermaker,
maar ook als ongebrevet-
teerd scherpschutter geniet
Karl Franken een grensover-
schrijdende faam. Of het nu
de zware buks is of een licht-
gewicht flobertgeweer: hij
staat zijn mannetje.

Tot zijn supporters behoor-
de ook Torn Brand, de in-
middels gehemelde tenor,
die zijn gage in zijn fruit-
plantage had gestoken. Re-
gelmatig beklaagde hij zich
over konijnen, die de fruit-
boompjes belaagden. Met de
flobert schoot Karl meer ko-
nijnen dan jagers met hagel.
Met Sandra, een kruising
tussen een Duitse staande
en een Heidewachtel, vorm-
de hij een ideaal koppel.

Instructeur
Ook kocht hij een Magyar
Vizsla: een kruising tussen
een Duitse en Hongaarse
staande hond, nadat hij, ver-
vroegd gepensioneerd,Math
van Wissen als jachtopziener
van de jachtcombinatieEys
was opgevolgd. Zijn jachtge-
weren verzorgt Karl Fran-
ken als gezinsleden. Voor
elk geweer heeft hij een
aparte pompstok. Zijn trots
zijn de flobert, die hij van
Torn Brand erfde en de
Steyr: een kogelgeweer met
een Zeiss-kijker, die duur-
der dan het wapen zelf is. Op
180 m is Kar] Franken tref-

zeker. Gewillig schoolde de
scherpschutter jagersen po-
litiemensen bij. Ook kwa-
men de laatste weken weer
verscheidene schietmees-
ters bij hem te rade. Karl
helpt waar hij kan en hetkan
zo gek niet zijn of hij weet de
nukken van een buks te ver-
helpen. „De laatste man" is
een gevierd autodidact.
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Sl'^ite diepvriestemperatuur

KggïSl 1548,-

-it^ A- E99en
\ Akerstraat 160 Hoensbroek\ te1.:045-213027

1 fevens Bosch reparatie-servicedienst K
\^k< en elektro- installatiewerkzaamheden

Ook dit jaar weer werd de gehele
elektrische installatie op het OLS-terrein
aangelegd door:

ELEKTROTECHNIEK
CONJAERTS bv
GRACHTSTRAAT 11A EYS
TEL. 04451-1441

STORINGSDIENST DAG EN NACHT BEREIKBAAR
OOK VIA SEMAFOON

W N BONT
W SITTARD Tel. 17025

W ACTUELE BONTMODE TEGEN fI ZOMERPRIJZEN 1
I SPECIALE AANBIEDING WENDEMANTELS I

POStZegelS Postzegel- en muntenhandel

r-\t ]"Vmi%m ''Le Timbre
[ **^_2 bbT^b^^yJ Akerstraat 6, Heerlen, 714605 (naast café Bracke)
MÉ -*^^l (m.i.v. 1 juli wordt ons nieuwe telefoonnr. 718806)

WtjTt^^^^^B^H In- en verkoop van postzegels en munten, ook111 11 aal verzorgen wij taxaties.
%21èm^i£^mamm\mmiÈlal Uitgifte van nieuw verschenen zegels, FDC's
M'intPn Yf'imnmMtm} etc. over de hele wereld, kunnen wij ook voor

u in abonnement verzorgen, waarop u een

Kom vrijblijvend r \ \to <Li LmS
laatiMriir voor onze div. P\ \ LllHll*'^■JF limaiét''1" aanbiedingen in \'■ \*'"'>«^

!m^rTTmtTr^rmtÊÊÊÊÊaÊM onze knusse en l[_ —I lil lull gezelligezaak. l^^-w-w-Cv-Crw^^

Hor
Meerhoefteenvierwielaandrijver

niet tekosten.
f ~^m\\ W aH ' m'm^m^m^m*j^

fea^wl f*Z*^ \mm-***ammaamW~fl^Ë,+ll
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De Suzuki SJ 410 is meer dan een lust voor het oog. De lusten van deze
sportieve verschijning strekken zich uit over een breed terrein.

De SJ 410 paart een hoogvermogen aan ruimte voor vier volwassenen. In het
stadsverkeergedraagthij zich als despreekwoordelijkeheer.En opruig terrein werkt
hij als een beer.

Tegenoverdielusten staan lasten waarniemand van zal schrikken. Integendeel,
brandstofverbruik, onderhoudskosten, verzekering en wegenbelasting liggen in het
verlengde van de aantrekkelijkeaanschafprijs.Bij dezebentu uitgenodigdvoor een
avontuurlijke proefrit.

| Suzuki SJ4IO/nHeleboel plezier voor jegoeiegeld.

HADAftC QflC DW Grasbroekerweg 9, Heerlen
UnnHUC DUO DV Tei. Ms 724545/720800 <«^>i SUZUKI

Dealer

Nike
Le Coq

New Balance

i,m \^WM Sporthuis

J Jos Brey
Hoofdstraat 70, Hoensbroek
tel. 045-213274 I
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Oorspronkelijk: zoetelaarsters, die soldaten
verversingen aanboden en met hen boeleerden

SPAUBEEK — Op-
merkelijk op de
bondsfeesten, die
aan het OLS in Eys
zijn voorafgegaan,
is de doorbraak van
de marketentsters.
Oorspronkelijk wa-
ren marketentsters
de zoetelaarsters,
die soldaten verver-
singen aanboden en
met hen boeleerden.
Nu zijn het deugd-
en eerzame meisjes,
die moeë schutters
met stokbrood, kaas
en worst dan wel
met spiritualiën uit
hun glimmende
vaatjes reanimeren.
Schutterij „St.-Gre-
gorius de Grote" uit
Brunssum heeft
school gemaakt. Zij
herintroduceerde
de marketentster.
De kalender wees
1974. De schutterij
was toe aan nieuwe
uniformen. Gekozen
werd voor de leger-
uniformen, welke
de Limburgse Ja-
gers in 1829 hadden
gedragen. De beide
Limburgen hoorden
toen nog bij elkaar.
Pas in 1830 brak de
oorlog uit, die tot

netje jenever en in een
mandje torsten zij servies-
goed en bestek om het
stokbrood, de kaas en de
worst te snijden. De mar-
ketensters kregen veel be-
kijks en vonden ras navol-
ging.

" Dit zijn de marketentsters, die in Spaubeek het
bondsfeest van de Bond „St.-Gerardus" luister bij-
zetten: staande v.l.n.r. Annie Vervuurt (45) en Fran-
cienLouis (17) uit Puth, Miriam Cloots (17) en Mar-
griet Cremers (17) uit Limbricht, Marianne Stollman
(20) en Gertie Colin (19) uit Heerlen; zittend v.l.n.r.
Anja Peters (18) en Resie Klein (20) uit Brunssumen Ellie Heijmans (36) uit Beek.

ve een witte hebben zij ook
nog een rode schort voor.
„'t Is hardstikke leuk om
de schutters te verzorgen",
ginnegappen zij.
„Mannen, die ziek worden,
breng ik met dranken eten
weer bij", geeft Ellie Heij-

boer zijn. „Ik had er direct
zin in. Maar voor de voor-
zichtigheid heb ik toch
eerst mijn verloofde ge-
raadpleegd", aldus Gertte.
„Jos vond het goed".
Marianne Stollman, de 20
jarige kinder- en jeugdver

DE DOORBRAAK DER MARKETENTSTERS
een opdeling van
Limburg leidde en
van de Maas een
frontière naturelle
maakte. In het le-
germuseum in Lei-
den werden bij de
uniformen van de
Limburgse Jagers
ook rokken aange-
troffen, die door
marketentsters wa-
ren gedragen.

Leo Jans, de ideeënrijke
voorzitter van het bestuur
van de Oud-Limburgse
Schuttersfederatie, vroeg
die van Brunssum de mar-
ketentster te laten herle-
ven, zij het dat ervoor
moest worden gewaakt,
dat de marketentsters tot
het wufte gewoel van wel-
eer zouden vervallen. Man-
nen als Karel van Knip-
penberg, de tegenwoordi-
ge voorzitter van de schut-
terij en Jeu van de Boom,
toen voorzitter en thans se-
cretaris, hadden daar wel
oor naar. En zo gebeurde
het, dat op het OLS in Wyl-
ré de hoofden in de schroef
gingen voor de marketent-
sters van schutterij „St.-
Gregorius de Grote".

Pioniersters
De pioniersters waren
Marjon von den Hoff en
haar vriendin Marianne
Leiser. Ze droegen een lan-
ge zwartgrijze rok, een
groen jasje en een fleurig
hoedje en hadden een wit-
te schort voor. Aan een
y'\«^y>.-\w. i, Min * i

Marjo von den Hoff is in-
middels getrouwd; Ma-
rianne Leiser reeds moe-
der van twee kinderen. Zij
droegen hun attributen
over aan Anja Peters en
Resie Klein. Anja is 18 en
heeft een WW-uitkering —
„Daarom ben ik maar wat
blij, dat ik niet iedere zon-
dag thuis hoef te zijn" —;
Resie is 20 en werkt op een
confectieatelier. Anja is de
dochter van een van de of-
ficieren van de schutterij
en de vader van Resie is
bieleman. Voorts is broer
Leon bij de drumband en
is vriend Wim geweerdra-

Jaloezie
Ook Anja heeft een vriend

lijkse doen metselaar, is
luitenant-kolonel van de
schutterij en de „pap" van
Miriam schilder-geweer-

gekleed in een lange don-
kerblauwe rok, dragen een
rood afgebiesd blauw jasje
en een hoed met een zwar-
\,. ... ..-V ,* l

„die niet jaloers is", verze-
kert zij. Want dat is een van
de gevaren, waaraan mar-
ketentsters bloot staan: dat
vriend of verloofde jaloers
wordt, als een knipoogje of
een vriendelijke lach met
een Braziliaanse accolade
door deze of gene Romeo
wordt beantwoord.
Margriet Cremers uit Lim-
bricht zit daar een beetje
mee. De blondine heeft
een vriend, die het niet is
ontgaan, dat ook andere
jongelingen Margriet
trachten te behagen. Sinds
twee jaar is Margriet mar-
ketentster in de schutterij
„St.-Salvius" uit Lim-
bricht; samen met Miriam
Cloots. Beide marketent-
sters zijn 17. Margriet zit op
het Serviam-college, Mi-
riam op het Bisschoppelijk
College in Sittard. De va-

mans (36) college, nadat ze
nieuwsgierigen een blik in
haar mandje heeft gegund.
Ellie is reeds drieëneenhalf
jaar marketentster in de
schutterij „St.-Martinus"
uit Beek. Ze werd ge-
vraagd door het bestuur.

Els la Vera
Ze vond het maar wat fijn
niet langer als „muur-
bloempje" te hoeven fun-
geren. Haar man en een
schoonbroer zijn geweer-
drager; een andere zwager
draagt het vaandel. Voorts
is Ronnie, haar zoontje, bij
de drumband. Je zou ver-
wachten, gezien ze van
Beek is, dat Ellie Els la
Vera zou schenken, maar
het elske blijkt het in eigen
rotten te moeten afleggen
tegen distillatenvan boven
de Moerdijk.

De marketentsters van
schutterij „St.-Sebastia-
nus" uit Heerlen hebben
meer gevoel voor Limburg
promotion. Zij houden het
op het Limburgs dröpke.
De stadsschutterij heeft
sinds januari marketent-
sters in haar geledingen.
Carla van de Pas en Ma-
rianne Stollman beten de
spits af. Carla is deverloof-
devan Robbie de Vries, die
onlangs koning werd,
waardoor Carla tot konin-
gin werd uitgeroepen. In
haar plaats werd Gertie
Colin als marketentster ge-
vraagd. Gertie is 19 en
werkt in de kloosterwasse-
ry van Rolduc. Haar vader,
een gepensioneerde mijn-
werker, is ook bij de schut-
terij, evenals haar broers

zorgster, hoefde die ruggc
spraak niet te plegen.
De wit gehandschoende en
op zwarte lakschoentjes
trippende marketentsters
uit Heerlen, gekleed in een
zwarte rok en in een blauw'
jasje, gooiden in Spaubeek
hoge ogen.

Debutanten
Op dat bondsfeest maak-
ten Francien Louis en An-
nie Vervuurt uit Puth als
marketentster hun debuut.
Het was niet zo vreemd dat
het bestuur van schutterij
„St.-Sebastianus" hen had
gevraagd. Annie Vervuurt,
met 45 de oudste onder de
marketentsters van de
Bond „St.-Gerardus", is ge-
huwd met een van de be-
velvoerende officieren van
de schutterij. Bovendien
slaat het dochtertje van
Annie de trom. Bij die
drumband is ook Wisa
Louis, de zus van Francien
Louis. Voorts is de vader
van de 17-jarige admini-
stratieve medewerkster bij
DSM geweerdrager.

De marketentsters van
Puth, getooid in een lange
rode rok, in een groen jasje
en met een zwarte, witge-
pluimde hoed, genoten
van de adoratie, welke hen
ten deel viel.

Niet alleen op het bonds-
feest van de Bond „St.-Ge-
rardus" in Spaubeek, maar
ook op andere bondsfees-
ten debuteerden marke-
tentsters. De concurrentie
op het OLS in Eys zal daar-
om groter dan ooit tevoren
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PROFITEER VAN ONZE SPECIALE
AFHAALAANBIEDINGEN

tijden/ de bouwvak geopend
voor vakman en doe-het-zeiver

peperkamp
Hout- en Plaatmaterialenhandel bv

DSM-straat 5, Beek (t.o. Makado/Miro) tel. 04402-4725

f Een naam
f voor een
g kompleet program!
Va^ Ot het nu gaat om nieuwbouw,

vernieuwing of reparatie van alle
soorten dakwerkof het repareren,
onderhouden en installeren van
uw komplete sanitaire voorziening.
Een telefoontje is al
voldoende voor 'n
vrijblijvende Vl^^prijsopgave. _
schins

loodgieters en dakdekkersbedrijf
erkend AVOL installateur
palenbergstraat 8 heerlen

tel. 045-723174
| b.g.g. 04446-2249dakwerk

+sanHaifé>
®' SEIEK U |

SCHELSBERG 94, HEERLEN
TELEFOON 045-725782

wenst OLS as. zondag goed
weer, zodat de schutterijen in

hun fantastische kleuren te zien
zullen zijn.

Onze grandioze kleuren in:
55 kleuren graniet

32 kleuren fijne graniet
10 kleuren spuit-graniet
20 kleuren sierpleister

kunt u iedere dag zien in onze
toonkamers 1e klas kwaliteit, en

volledig afwasbaar voor binnen en
buiten.

Komt u overtuigen of vraag
inlichtingen: tel. 045-725782.

Toonkamers open: iedere werkdag
8.00-17.30 uur

Zaterdag 9.00-12.00 uur.
119829V 1
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ZUID-LIMBURGS GROOTSTE
BEDWJRWAGENSPECIAUST ZEGT:

Verkoopen service van alle typen Mercedes-Benzbedrijfs-
wagens, van de lichtste bestelwagen tot en met de zwaarste weg-
voertuigen,alsmede meer-assigegrondverzetvoertuigen, gebeurt bijAGAM-Nuth op een zeer gespecialiseerde manier. Maar ook
adviezen voor leasing en onderhouds-kontrakten.

Tevens verzorgt AGAM-Nuth de Algemene periodieke
keuring van alle merken bedrijfswagens waaronder ook aanhang-
wagens en opleggers, maar ook reparatie onderhoud, tachograaf
service en kontrole. .

Levering van 0.a.: originele Mercedes-Benz onderdelen;
Michelin-banden; Elf-oliën; Varta-accu's; Blaupunkt-radio's; enz.
voor zeer scherpeprijzen is bij AGAM-Nuth regel. Ook in- en'
verkoop van gebruikte bedrijfswagens.

U ziet het, AGAM-Nuth doeter alles aan. Neem deproefop de som.

AGAMNUTH *Vestigingvan Mercedes-Benz Nederland B.V.
'IVrmit'kstrajt B,Nuth.Tel.o4s-242525

,^3'QtpI—l .'CO' maaW > CO"

AUTOMOBIEL- EN GARAGEBEDRIJF

Hensgens
Kruisweide 3. Tel. 04498-53055. 6118 AP Nieuwstadt.

t Off. Mazda,-

" Speciaalzaak
%jj~ igj-^ jn gebruikte

auto's

VOOR ALLE
BOUWMATERIALEN

GOED
GESCHOTEN

METEEN CITROEN*

Autobedrijf
NIZET B.V.

SITTARD
Industriestraat 14, tel. 04490-

-11051

Voor alle betaalbare
dakservice, één adres

/Mi
EURO- G*^,

PVC DAKGOOTBEKLEDING
Alle dakwerken

dakreparaties
dakisolatie
PVC dakgootbekleding
schoorsteen vegen
nieuwbouw
renovatie
timmerwerk
kozijnen
spanten
plafond

GROTE MATEN
SCHOENEN (üj\
sandalen en slippers t wt\
HarryBeurskens
Markt 15Beek (Limb.) tel. 04402-71298 I M
Damesschoenen maat 35 t/m 45 A^ÊHerenschoenen maat 38 t/m 51 xV^ÊJ£

" Erkend Piedro-dealer >£^r" Speciale schoenenvoor steunzoien
e Voetspecialist aanwezig cllDt

'"Dinsdags gesloten, donderdag koopavond

De opruiming begint 14 juli
maar loop alvast eens binnen.v . {
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SINJOOR IN ZIJN SAS

ANTWERPEN — „De Gaulle"
versta ik, als hij zich voor-
stelt. Een naam met volume.
Dat heeft zijn buik ook. Toch
is „De Gaulle" geen nazaat
van wijlen deFranse generaal
en schrijf je zijn familienaam
ook anders. Bob Degol komt
uit Antwerpen. Sinds 1972 is
de nu 61-jarige Sinjoor met
het Bourgondische buikwerk

en het sprietig snorretje na-
tionaal voorzitter van het
Verbond voor Vlaamse Volks-
kunst. Daarvóór was hij secre-
taris-generaal van het ver-
bond.

Onder de vleugelen van het ver-
bond koesteren zich ook de 34 Bel-
gische schutterijen. Bob Degol is
Gerard Brebels, de Breugeliaanse
voorzitter van het schuttersgilde

„St.-Sebastiaan" uit Grote Brogel
nog dankbaar, dat hij hem met de
haren naar het Oud-Limburgs
Schuttersfeest sleepte.
Bob Degol rookt graag een goeie
Hollandse sigaar. Maar toen hij de
fleurige falanxen zag voorbijtrek-
ken en de schutters aan de schuts-
boom met de zware buks in actie
zag, vergat hij te trekken. Het ver-
maan van Julia, zijn vrouw, over de
assen, die hij op zijn kostuum had

laten vallen, ginghet ene oor in en
het andere uit.

„Een bieleman moet een robuuste man zijn: 'n bonk"

Marketentster bemoedert bieleman
SPAUBEEK — De blonde
marketentster had medelij-
den met de aartsvaderlijk
bebaarde bieleman. Hij had
de hele nacht niet geslapen.
Toen de meeste mensen zich
die zaterdagavond te ruste
begaven, begon Jan Leunis-
sen uit Klimmen aan een
voettocht over zeventig kilo-
meter: geafficheerd als „De
Nacht van Gulpen".

Jan Leunissen, die in april
Abraham zag, is een geoefend
wandelaar. Hoe zwaarder een
voettocht, hoe liever hem is.
Zijn vacantie situeert de ge-
wezen kompel bij voorkeur in
Oostenrijk teneinde er aan
zware bergmarsen te kunnen
deelnemen. Zo liep hij vijf
keer de Liënzer Dolomieten-
mars: „28 kilometer in de ber-
gen. Als je daar vier kilometer
per uur haalt, loop je hard".

Om half elf die zaterdagavond
begon „De Nacht van Gul-
pen". Het zinde Jan aller-
minst dat er in het holst van
de nacht verplichte rust was
ingelast. In gedachten was hij
al op het bondsfeest van de
Bond „St.-Gerardus" in Spau-
beek, dat om half twee zon-
dagmiddag zou beginnen.
Zou hij wel op tijd zijn? De
laatste kilometers waren voor
hem een mars door dehel. Hij
liep op hete kolen. Klokke
twaalf finishte hij. Broer Ma-
thieu stond klaar om hem
naar Klimmen te rijden. Tijd
om te eten was er niet meer.
Hij volstond met een slok wa-
ter.

Maar om half twee stond Jan
Leunissen, de bieleman van
schutterij „St.-Sebastianus"
uit Klimmen, in Spaubeek: op
zwarte laarzen, in witte broek
en blauwe kiel, de leren
schort voor, de rode halsband
om en de kolbak op.

Het jurylid trok eens aan de
baard en controleerde het tas-
je aan de riem. Jan twijfelde
er niet aan, of zijn vrouw had

het lijstje nagelopen. Alles zat
erin: de hamer, de nijptang.
de ijzerzaag, de beitel, de spij-

de s/ijpsteen, een stuk

touw, een vijl, een knipmes,
munitie, lont, een verband-
doos, ether, watten, een flesje
Franse cognac en een flesje je-
never.

Ook tikte het jurylid met de
balpen op de aks, die ingevet
in het foedraal stak. De bijl
was wel degelijk van staal.

Daarmee hakten de bieleman-
nen vroeger de versperringen
aan spaanders, welke anders-
denkenden in het geniep had-
den opgeworpen om proces-
siegangers te dwarsbomen.
„Bij ons op Craubeek bestaat
dat „poal houwe" nog steeds.
Onder de takken staat altijd
een bak bier. Het is niet de be-
doeling, dat die wordt omge-
hakt", lichtte Jan na de in-
spectie, opgelucht, toe.

„Aan het materiaal zal het niet
liggen", besprak hij met de
Sebastianen van Klimmen
zijn kansen. „Dat is in orde.
Alleen ik ben wat klein. Een
bieleman moet een robuuste
man zijn: 'n bonk. Ik ben een
beetje te weinig bonk. Daar-
om ben ik eeuwige tweede
achter Math Boels uit Heerler-
hei. Hij is forser, groter, ro-
buuster; meer rabauw.

De beste bieleman vind ik Pie
Wijnands uit Voerendaal".

Maar wat is de beste? Mar-
griet Cremers, de charmante
marketentster uit Limbricht,
diezo liefwas om JanLeunis-
sen een stuk stokbrood te ge-
ven en voor hem een stuk
worst af te snijden, viel uit de
boot, omdat ze was vergeten
het glaasje schoon te vegen,
toen ze een der juryleden een
borrel inschonk.

Jan Leunissen smaakte in
Spaubeek echter het zoet van
de overwinning.

" Margriet Cremers, marketentster in de schutterij „St.-
Salvius" uit Limbricht, snijdt Jan Leunissen, de aartsva-
derlijk bebaarde bieleman van schutterij „St.-Sebastia-
nus" uit Klimmen een stuk stokbrood af. De Sebastiaan— een verwoed wandelaar — had de hele nacht niet ge-
slapen en terug uit „De Nacht van Gulpen" geen hap meer
gegeten.

Jurylid
Gewillig nam de Belg acht jaarge-
leden zitting in de jury, die op het
OLS onder meer de keizers en kei-
zerinnen, de koningen en de konin-
ginnen monstert. Ook werd hij zes
jaar geleden lid van de Stichting
Steun aan het Schutters- en Gilde-

wezen in de beide Limburgen: de
SAS, die onder meer over tradities
waakt en nieuwe initiatieven pro-
beert aan te zwengelen.

Sinds oktober 1982 is Bob Degol
voorzitter van de SAS. Hij volgde
de volkskundige prof. Fons Roeck
op. Het verheugt hem, dat ook in
België enkele SAS-initiatieven
weerklank vonden.

„Daar is allereerst de exercitie met
de spiezen door de piekeniers van
Grote Brogel. Verderkwamen er in
Leut en in Niel-bij-As marketent-
sters en hebben Niel-bij-As, Leut
en Grote Brogel nu ook bieleman-
nen. Voorts hebben de schutterijen
in Ellikom, Kaulille en Grote Bro-
gel weer vendeliers; „St.-Sebas-
tiaan" uit Grote Brogel zelfs acht.
Het is mijn droom om nog eens te
kunnen meemaken, dat elkeschut-
terij haar vendeliers heeft. In mijn
maiden-speech als voorzitter van
de SAS heb ik daar op 19 maart in
Sittard op aangedrongen".

Vaandelwacht
Hoog op het verlanglijstje vanBob
Degol staat ook de vaandelwacht.
„Ik begrijp niet dat de vaandrig
niet wordt begeleid. De vaandrig
had tot taak het vendel onder alle
omstandigheden hoog te houden,
opdat de compagnie dit teken van
saamhorigheid in elke fase van de
strijd zou kunnen blijven zien. Hij
genoot daarom bescherming als de
legers ten strijde trokken.

Ook vind ik dat de omkaderingvan
het koningspaar nog teveel wordt
verwaarloosd. Mogelijk dat het
komt, omdat er een tekort aan
manschappen is.

Meubelstuk
Zeker is dat dekorfboom de laatste
20 — 25 jaar te zeer de aandacht
heeft opgeëist. Daardoor is het
korps in zijn geheel wat achteruit
gezet. Daarom zou men opnieuw
aan tafel moeten gaan zitten en on-
derdelen moeten bijvoegen, zoals
de bieleman, de marketentster, de
vendelier en de verpleger. Ge
zoudt een gevarieerdere bezetting
krijgen", aldus Bob Degol, die ook
zo langzamerhand tot de meubel-
stukken van het OLS behoort. Met
vrouw Julia is hij op 3 juli in Eys
weer present.

(ADVERTENTIE)

IH^JPlal^B Ger Bloemen ParketJ^aJl^^k"^ Rukkenerweg 9. NieuwenhagenH
1 J Tel 045-311106

Uniek in Nederlandl^aa^H I Brede vloerplanken op
I speciale wijze geborsteld II zodat het natuurlijke
I karakter van het hout

x ,^^H optimaal wordt versterkt. I

mmlkmmmmmklkl
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Géén waarborgsommen van honderden guldens
■rrT^^f\^\ UNIEK IS ONZE SORTERING

ïÉpSÖS^^nieuwü / BEATE UHSE-fiims. — 70 nieuwe titels!!! —

■ ■ ' ■'a^-a-a^aU a«a^a«a^-la^i^^^^.
' ■ ' I ■■■■■■■■■■■ ■ a^g&aj^^/ ffifi«"J «w yeW/ypaspoort of IfIOACOITTil E) H yir^ht^i \
**"- VIUMr-öl I I AKU Stationsstraat 31 - Tel. 04490-10987 s^^ [\ly

VI UA■ "WIIH I Langstraat 49 - Tel. 04950-31383

TRAKTEER
JEZELFEENS OP
EEN PROEFRIT.

ÏW JBËIr^ 1ZssM w/m \ \^lmmmWKajfSSSSSmmmmiSailmmum r--- WA\^ymmn^t^^ms!^"'

at' 'aMtta'telHHltf 't jj^tM
B^-^aaa^yß ML ''^.latyjij |^S iMjS

mm m^M
8MW315 4 cilinder Prijs:,’ 22.895,- ÉS\
BMW MAAKT RIJDEN GEWELDIG.W

GELEEN: A.G.O. BV, DAALSTRAAT 38, TEL. 04494-47676
KERKRADE: KERA BV, KERKRADERSTEENWEG 5, TEL. 045-452121
MAASTRICHT: GEBR. BOLLEN, CALVARIESTRAAT 20, TEL. 043-54102

\f L\ f\ AUTOBEDRIJF

-^=- Ploemen-Schols b.v.
ö& ÖBD AMBYERWEG 2 - MEERSSENW, TEL. 043-644888

Limßurgs Dagblad
AZ |\

(f Exclusieve 11-daagse zomerreis
per touringcar naar

BERG-KARINTHIË
Oostenrijk

Hotel Waldpension Putz
Vertrek: f R7R -26 augustus 1983 / °* J Volpensl°n

/pnn .**\J\J\Ju volpension

* kamers met douche+toilet
** kamers zonder douche+toüet maar wel met etagetoilet+douche

Prijs mcl. annuleringsverz., reis-, bagage- en ongevallenverz. + excursies.
Boekingen op alle kantoren van he! Limburgs Dagblad

i U op werkdagen tussen 13.00- 17.00uur. 7

Bent u reeds lid van de vereniging, dankunt u met uw lidmaatschapskaart naar een van
dekantoren van het Limburgs Dagblad gaan en gebruik maken van de aantrekkelijke

aanbiedingen.
Bent u nog geen lid, dan kunt u ook bij de kantoren terecht, waar men uw aanvraag graag

zal noteren. Als abonnee van hetLimburgs Dagblad is dat geheel GRATIS1

GRANDIOZE
~

il
ZOMERACTIE
KNIKARMZONNESCHERM'<****m
6 meter breed, 210 uitval lilllfflF^
D.H.Z.-PRIJS OOU," mcl. BTW. .*" —~*

" markiezen " aluminium panelenplafonds " &KS#>_-
zonneschermen " binnenzonwering " rolluiken 10% ROMAZO MV*

ZONWERING BEORIJVEN_
i^ Showroom geopend elke werkdag t/m 17.00 uur,

V_\|rn^y 's zaterdags van 10.00t/m 13.00. Of bel voor een afspraak.

sinds 1956, Kipslraat 30-32, Kerkrade. tel. 045-453416
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FEESTWEKEN SCHIMMERT
12 t/m 21 augustus

Vr 12 aug. DE WURMTALER
Za. 13 aug DANSAVOND MET CANNONBALL
Zo 14 aug FRÜHSCHOPPEN MET DE HETZENDAELER
s Avonds AVRO'S TOP-POP
Wo. 17 aug. LIMB. POP-AVONO met orkesten uit eigen provincie.

Vrij.l9aug. TSJECHISCH TOPORKEST: MORAVANKA
Za. 20 aug DISCO ATLANTIC
Zo. 21 aug TSJECHISCH TOPORKEST: MORAVANKA
GEZELLIG OET IN DE TENT IN SJOMMERT

ttiaiit» VOOR EEN GOED
\ VERZORGDE

| f|S BETAALBARE MAALTIJD.as «

&s~~s\-\ Tevens serveren wij dagelijks van
ïHv — 12.00 tot 15.00 uur een

uitstekende lunch.

C7J. . LXfL* J BROEKMANS
Marktstraat 6-8, Simpelveld.I Tel. 045-441412

HOTEL-CAFE-RESTAURANT
"HOLLAND"

tHOTCL .X£rffE]Q.
BCttL

JRfINT
"D€ BOKJC£IU£3£R."

Prins
Mauritslaan 22

Beek
Tel. 04402-71319

CAFÉ-RESTAURANT

SXVEQNE
JEAiX

Een verzorgd 5-gangen QO Eflmenu, mcl. wijn a OtCiüUp.p.
Keuken elke dag geopendvan 12.00 tot 21.00 uur

Reservering gewenst

Rijksweg 65 - Tel. 04406-40525
6325 AB Berg en Terblijt (L.)

■aaaaaaaaaaa»a»aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa------aaaaaaaaaaaaaaaiaaaaaaa.»—■

Een gezelig
a Ja carte restaurant

met een fijne
menu- en wijnkaart.

Wij wensen de organisatie
van het OLS
veel sukses!

Maandag gesloten.
120599

De zaak voor sportieve fijnproevers

Menu's van ’ 15,- tot ’ 35,-
Geopend van 12.0Ü tot 21.30 uur.
Vrijdags gesloten
Spoorweglaan 6, Maastricht
Tel. 043-12591

CAFÉJUUANA
VOOR EEN VORSTELIJK GLAS BIER EN VERTIER,

MOET U BIJ
HENK EN FIA ZIJN!

PATRONAATSTRAAT 2 ■

SPEKHOLZERHEIDE
TEL. 045-412158

SUPER DISCO

HOTEL-CAFÉ
A LA CARTE RESTAURANT
TRAITEUR W. KLEUTERS

Het adres voor uw koffietafels,
bruiloften, partijen, diners,

personeelsfeesten en koude buffetten.
Haagstraat 5, Merkelbeek Tel. 04492-1448

Autom. kegelbaan

- HOTEL
tS§gjfe^ „POSTILJON"

■^■*-*»— * Tevens de plaats
voor
vergaderingen,
bruiloften, en/..

Schaesbergerstraat 96
Kerkrade-West, tel. 045-422442.' 120600

GEMEENSCHAPSHUIS SCHIMMERT
Zaterdag en zondag

| DISCO

&M

GEZELLIG
TJTT

"fefrj

k

v<x>
r

inlichtingen
en

plaatsing
van

advertenties
in

deze
rubriek
kunt
u

bellen
met
Nel

Dingemans
045-739383

m

\\WZZÏm\mWËZZI+
Aggßssü DE GESTAALDEPERFEKTfË~~^^^^^~Aa^g

/77'IB^^DE N,EUWE LANCER F_^ü^^mm-

V'-daw^^^^^ B"^ .^^«vrx^VJ BaU-^^H S^aaaW
Wie gaat kijken en vergelijken, door het feit dat ie de buurman \aV^^^ Halkan maar tot een konklusie komen: knap jaloers maakt. Komt u gauw V

de Lancer Fis dé ideale gezinsauto, eens kijken, met het hele gezin? W3aP^ '■■'Door zn pnjs. Door zn voorwie- Weet u waarom er steeds Omdat ze zo betrouwbaar zijn. iedereen de Colt mooi vindt.
laandrijving en zn zuinige 1200 of >vy^\\ir OatT a^a^f meer Colts op de weg komen? Omdat er een Colt is voor elke Ook uw Colt staat in onze
1400 cc motoren. Door zn giganti- r Ja/C vV/L f Omdat ze zoveel waar voor smaak en beurs. showroom. Komt u gauw eens
sche koffer. Door de 4 deuren. \\a*^l/il Hf JlJffTCIfOfCfaff hun geld bieden Omdat ze zo Omdat een Colt zon lage zien, hoe ruim deze kompakt is?
Door de ruimte binnenin. pVVv^r IfAtlV IVff f 01/OfwFff zujnigzijn. kilometerpnjs heeft. En omdat

~^3| ü .J. .1_ IM IfCCO DORPSSTRAAT - SCHINNENrvj*^ AlltODGCirili W. IVCEO telefoon 04493-1721

ÉT #* 1 I IIP #?*t."^ IN É É kT/É^^

AmmmW aü^^^aH K/ ÈM lêa J /

a^a»^^(r^^^'^**S Jj^a^^^^**"*—üaW"^ Hha^ a^l b^bW^bH^b^b^bll l 1

*»a22SaSS^^i^^s aUflLfl EL.L»»»aT< rrCTPI f 1 ( m kü W Hal^^aßafalrlllkW* y^v -^iê Hki É\^^\wJai
S* !iiK "^ ff IU Hfl aVa^Mllnil

I§| p!£Jßi \\Za l k *v l.*-w 1 1 lli4^4w-r#M É l Jhlil

ggj 11111l
VOERENDAAL MAASTRICHT TEGELEN SITTARD
Valkenburgerweg 41 Bemelerweg 90 Kaldenkerkerweg 96 Bergerweg 59
Tel. 045-751700 Tel. 043-621515 Tel. 077-33433 Tel. 04490-10707

AUTO HUREN?
Autoßent INTER-RENT

Gezellige dagje uit
in een onzer 9-persoons busjes of met een luxe Datsun/Nissan
personenauto naar uw keuze (30 stuks, ook met automaat).

Voor andere vervoersproblemen kunnen wij u bestelauto's
aanbieden van 6 tot 19 m3(BE-rijbewijs).
Campers: o.a. VW Westfalia „Joker".

■ Wij hebben reeds meer dan 30 jaar ervaring op het gebied van
' autoverhuur.

AUTOVERHUUR EN DATSUN/NISSAN DEALER
__^_-_2 -aaaaaßaaa Spoorsingel 50 Heerlen
■WypT7TlTi^t« Tel. 045-724141 (na 18 uur 323274).
ummmmmmJLMimmê^aammmk

>£/f)i—l^> "i tip*&o^■~n^^

ZONNEBANK
EN
ZONNEHEMEL
Beter dan de zon
bruinen Van Udens
zonnebanken en
zonnehemels!
Nu vanaf . Kf>
Ea II
VAN UDEN
Hoofdstraat 12,
Hoensbroek
Tel. 045-212655I Hfill

m =
Uw partner voor al uw autozaken

Verkoop van NIEUWE: VOLKSWAGENS en AUDI'S
elke type uit voorraad leverbaar.

OCCASIONS: ANWB gekeurd.
door Auto Caubo gegarandeerd.

LEASING: Van personenwagens en
bedrijfswagens.
Alle merken en types.

REPARATIE: Van alle merken en types.
Ook het adres voor inbouw en afstellen van
LPG-inst.

SCHADE: Expertise en herstellen van schade aan
alle merken.
Altijd 'n vervangende auto ter beschikking.

FINANCIERING: Wordt door ons volledig voor u verzorgd.

VERZEKERING: Uw adviseur voor VVS-autoverzekering.

Voor informatie, offerte en advies:

1 Onze atd. verkoop en magazijn zijn op zaterdag de gehele dag geopend.

Sigma zoom- X
objectief 3.5-4/80-200 mm
Kompleet metmacro voorzetlens tot 60 cm. instel-
baar en luxe koker. Verkrijgbaar voor de camera-
vattingen Minolta, Nikon, Praktica B-200, Olympus,
Pentax en Praktica /3*££§£\ #%#%#%
schroef (M42). (O^S) 2^l^"Combifoto-jubileumprijs vfSSfc/ m\m^k¥^om\__ _

"fï!!^*--, Heerlen- Saroleastraat 60
f" 010 atlJlSira Valkenburg - Wilhelminalaan 7

EIKEN MOZAÏEK 8 mm massief 18,-p.m2
EIKEN 22 mm dikke stroken massief 45,- p.m 2
STROKENPARKET mcl. verzegelen 54.-p.m2
MASSIEVE STROKEN 22 mm 33,-p.m2
BOERENPARKET brede planken,
mcl. leggen en verzegelen 135,- p.m 2
Hetadres voor een vakwerkvloer:
Hoolstraat 45, Voerendaal, 045-750305

HANDGEMAAKTE, MASSIEF EIKEN MEUBELEN
Salontafel 100x100x8 cm blad, 4 poten 495.-
Kaaskast 100cm breed, 180cm hoog 995,-
Eiken eethoek voor een stuntprijs:
tafel 140x80x8 cm blad +
4 zwaar eiken stoelen 1995,-
Ook uw adres voor een eigen ontwerp
Hoolstraat 45, Voerendaal, 045-750305 UK%
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