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Jaarverslag over het verenigingsjaar 2022. 
 
Na 2 jaar weinig activiteiten en lockdowns door het Corona virus hoopten we 
langzaam verlost te worden hiervan.  
2021 staat nog volop in het teken hiervan en aan het eind van 2021 zijn er nog 
steeds beperkende maatregelen.  
We glijden rustig 2022 in op hoop naar beter en weer terug naar het “oude”.  
 
Door de Corona beperkingen zijn er in de maand januari geen activiteiten, ook het 
jaarlijkse Sebastiaansfeest wordt weer geannuleerd. De huldiging van onze 
jubilarissen proberen we door te schuiven naar Pinksteren, ook nog de jubilarissen 
van 2021.  
 
Begin februari komen langzaam berichten dat een en ander weer is toegestaan. Er 
zal geleidelijk een einde gaan komen aan alle maatregelen en beperkingen vanuit de 
regering.  
De drumband start de repetities weer op, de schietcommissie vergadert weer voor de 
1e keer en zo komt er langzaam weer wat beweging.  
 
Op 15 febr is er weer een “weegpunt” vanuit de regering en wordt ook besloten dat 
carnaval weer doorgaan mag krijgen.  
 
Op donderdag 17 febr komt kleermaker Daniels weer naar Schimmert om samen met 
Ben en Monique alle uniformen na te kijken. Dit is wel nodig na 2 jaar…. 
Met name bij de jeugd zijn er velen “uit hun pak” gegroeid en wordt er volop geruild 
en vermaakt maar ook diverse nieuwe uniformen worden aangemeten. Ook bij de 
volwassen leden is er een en ander gebeurd qua pasvorm en ook hier volgen diverse 
aanpassingen en metingen. Een drukke avond… 
 
Op zondag 27 febr is carnavalszondag met een enigszins aangepast programma 
door de Taarbreuk.  Er is geen prins afhalen, wel een H mis met aansluitend de 
Taarbrook oplaten tegenover het Weverke. Het jachthoornkorps luistert de H mis op 
samen met het koor en fanfare.  
 
Op maandag 28 feb. is de carnavalsoptocht onder een stralende zon. Wij als 
schutterij besluiten wel mee te doen maar zonder instrumenten. Er wordt een 
muziekbox geregeld, de kar wordt weer van stal gehaald en versierd en een grote 
gekleurde groep(zonder thema)neemt deel hieraan. Een gezellige middag en avond 
volgt nog….. 
Helaas vallen er de week erna diverse slachtoffers van het Corona virus, het is toch 
nog niet de wereld uit…  Half Schimmert ligt plat.  
 
Op zondag 27 maart is er ledenvergadering. Er volgt een terugblik op 2019, 2020 en 
2021 en vooruitblik en hoop voor 2022. Monique geeft aan per 01-01-2023 te gaan 
stoppen als bestuurslid en secretaris. Alle activiteiten van 2022 gaan definitief door 
dus Bondsfeesten en OLS. Eerder was al besloten dat er in 2022 geen ZLF wordt 
gehouden. Als vereniging besluiten we niet deel te nemen aan het bondsfeest in 
Puth, in Schimmert is dan processie en kermis en het GOS organiseert voor de 1e 
keer een “ouderwetse kermis” rondom de Wever. We vinden het niet passen om dan 
als vereniging weg te gaan dus we melden ons af voor het bondsfeest. 



Op zondag 8 mei is “Sjtappe mit de mam”, een wandeling vanuit ons sjottehok 
georganiseerd door Remco Raeven als deelnemer van de Alpe d’ Huzes. Alle 
opbrengsten gaan naar het KWF.  
 
Op dinsdag 10 mei oefenen we met de gehele vereniging op het voetbalveld als 
voorbereiding op de bondsfeesten. Het is fijn om zo’n grote opkomst te zien!  
 
Op zondag 15 mei wordt het 1e bondsfeest in Limbricht gehouden. Het is enerzijds 
fijn om weer alle verenigingen te zien maar het voelt ook nog een beetje onwennig 
en raar na 2 “stille” jaren. Veel leden maakten hun debuut of waren voor de 1e keer in 
een nieuwe functie. Een nieuwe bordjesdrager, nieuwe marketensters, nieuwe 
schutters, Max Bouwens als commandant en diverse jeugdleden voor de 1e keer 
onder de buks.  
Met een materiaalwagen vol prijzen en een voldaan gevoel keerden we terug naar 
Schimmert, een vereniging om trots op te zijn! 
 
Ereprijs beste defilé A klasse 
Ereprijs mooiste geheel A klasse 
Ereprijs beste houding optocht A klasse 
Ereprijs beste vaandeldrager Charles Cordeweners 
1e prijs mooiste fantasie uniform 
2e prijs beste binnenkomen klasse A 
2 prijs beste commandant nieuwe exercitie Max Bouwens 
1e prijs en hoogste aantal punten jachthoornkorps 1e divisie 
1e prijs mooiste koningin Mirja Bruls 
1e prijs solist Len Provaas jeugddivisie slagwerk 
1e prijs solist Iven Provaas jeugddivisie slagwerk 
2e prijs beste marketenstergroep 
Schietwedstrijden A 16-18, B 15-16.  
 
 

 



 
Op maandag 6 juni is het hoogtijdag, het jaarlijkse koningsvogelschieten! Na 2 jaar 
mag het eindelijk weer…  
Met een drukke planning voor de boeg beginnen we vroeger als normaal om 10.30 
uur aan de H mis opgeluisterd door het jachthoornkorps. Aansluitend wordt er een 
groepsfoto gemaakt op de trappen van de kerk en marcheren we daarna gezamenlijk 
naar het kerkhof waar de overleden leden van de laatste 2 jaar worden herdacht in 
het bijzonder Lei Goossens.  
Daarna gaan we richting de Bies naar ons koningspaar Rob Leenders en Mirja Bruls 
om hen te eren en waar we broodjes en soep ontvangen. Ook het burgerkoningspaar 
Stef Eurelings en Evie Cordeweners wordt thuis afgehaald en wel bij de Reusch.  
Rond de klok van 16 uur komen we aan op de sjottewei waar we beginnen met de 
huldiging van onze jubilarissen. Tevens als verrassing komt de burgemeester en 
wethouder Van de Gemeente Beekdaelen met de Beekdaelen erepenning voor alle 
leden langer als 40 jaar lid.  
De jubilarissen van 2021 zijn: Hub Bouwens en Ger Wouters 40 jaar lid, Ruud 
Thomassen 25 jaar lid en Henk Meertens en Rob Vankan 12,5 jaar lid.  
De jubilarissen van 2022 zijn: Peter Raeven 50 jaar lid, Pierre Bruls, Ruud Goossens 
en Helmie Geraerdt 25 jaar lid. Allen worden in de bloemen gezet en een 
afvaardiging van het Bondsbestuur overhandigt de medailles.  
 
Daarna gaat het koningsvogelschieten van start. Na een spannende strijd wordt Max 
Bouwens onze nieuwe schutterskoning, hij zal samen met Naomi Meertens het 
koningspaar gaan vormen. Als burgerkoning mogen we Henri Okkersen 
verwelkomen voor de 3e keer in zijn “carriere”. Ook hij zal samen met Christine het 
burgerkoningspaar vormen voor een jaar. Bij de jeugd werd ook geschoten en gaat 
Bram Pluijmaekers er met de beker vandoor! Proficiat aan allen en we wensen hen 
een mooi seizoen! Daarna volgt nog een gezellige middag en avond op onze 
drukbezochte sjottewei, ouderwets gezellig! 
 
Later deze week blijkt deze middag een mooi nevenresultaat op te brengen, er 
hebben zich 8 nieuwe leden opgegeven voor het jaar 2023! 
 
Op zaterdag 11 juni wordt de koningsden geplant bij onze koning Max op de 
Bekerbaan. We krijgen eerst enkele consumpties aangeboden bij Max thuis maar 
daarna worden we verwacht op de Sjuttewei waar ieder op eigen gelegenheid naar 
toe kan gaan.  
 
Op zondag 12 juni volgt een drukke dag. Om 5 uur start het jachthoornkorps in 
gezelschap van enkele bielemannen voor de Reveille in buurt de Put en de Bies. We 
worden goed verzorgd qua catering en we vinden diverse obstakels(bomen) op onze 
weg. De buurten zijn goed bezig…  We worden ook nog verrast met beschuit met 
muisjes door Wilbert(op de fiets) voor de geboorte van zijn dochter Felice, proficiat 
aan Wilbert en Suzanne.  
 



 
 
 
Vanaf 9 uur gaat de processie van start en komen onze koningsparen voor de 1e 
keer in vol ornaat in beeld. Ook dit jaar hebben we weer een mooi koningspaar en 
burgerkoningspaar en tot onze verrassing ook nog een jeugdkoningspaar! 
Het is een lange processie en de warmte speelt ook mee. Bij het rustaltaar bij het 
monument van de paters wordt de H mis verder gehouden. Er is voor velen een 
zitplaats echter niet voor on, terwijl de mis best lang duurt.  
 

Van: Ben Goossens bengoossens1963@icloud.com

Onderwerp:

Datum: 15 januari 2023 om 13:15

Aan: ben en monique goossens bhelgoossens1963@kpnmail.nl



 
 
Meteen aansluitend na afloop van de processie opent ons jachthoornkorps samen 
met de fanfare de kermis “nieuwe stijl” georganiseerd door de GOS. Daarna is het 
nog lang druk en gezellig op deze kermis met diverse optredens. Een druk weekend 
maar zeker de moeite waard!  
 
Op dinsdag 28 juni oefenen we weer met de gehele vereniging op het voetbalveld.  
 
Op zondag 3 juli is het OLS te Meijel waar we met een bus naar toe gaan. We 
hebben een vroeg optochtnummer dus vertrekken al om 10 uur. Eindelijk na 2 jaar 
geen OLS mogen we weer! Het was een druk bezocht feest met mooie beelden van 
ons tijdens de optocht. Qua prijzen viel het wat tegen maar qua gezelligheid en 
samenzijn des te beter! En veel “kippevel” momenten tijdens de optocht!  
 
1e prijs jachthoornkorps 1e divisie concertwedstrijden met hoogste aantal punten! 
1e prijs Ramon Lucassen solist signaalhoorn 
2e prijs Len Provaas solist slagwerk 5e divisie 
4e prijs mooiste koningspaar Max Bouwens en Naomi Meertens 
5e prijs Esprit jeugdprijs 
6e prijs beste defilé nieuwe exercitie 
 
Op zondag 17 juli stond eigenlijk het ZLF 2022 gepland maar is besloten dit door te 
schuiven naar volgend jaar. We willen toch iets organiseren voor onze leden en ons 
Sebastiaan comité is goed aan de slag gegaan! 
Sabine, Joelle, Saskia en Mirja pakken het groots aan en een waar Sjuttefestival 
wordt georganiseerd op onze sjottewei. Stralende zon, vele zwembadjes, 
polsbandjes, frietwagen en thema “Proud to be Fout” maken dit een echt festival. 
Ondanks de startproblemen met de tap en koeling wordt het een zeer geslaagd feest 
met een grote opkomst en met optredens van Loco Loco, Frans Theunisz en ons 
gelegenheidsduo Arjan en Dion!! Een geweldige dag voor onze schutterij en alle 
leden en het hele gezin, met dank aan de organisatie!  



 

 
 
 
Op zondag 3 sept vindt het erekruis schieten plaats in Limbricht. Van onze 
vereniging doen 7 leden mee, uiteindelijk weet debutant Mark Pluijmaekers zich te 
plaatsen en zelfs als 1e te eindigen in de B klasse! Proficiat!  
 
In de week van maandag 5 tot en met vrijdag 9 sept is de jaarlijkse donateurskaarten 
actie van onze vereniging. Volgens schema gaan alle leden langs de deuren in 
groepjes. Dit jaar voor de 1e keer met een kaart met QR code voor mensen die niet 
thuis zijn en zelfs met mobiele pinapparaatjes, de tijd gaat vooruit!  
 
Op zondag 11 sept is het laatste bondsfeest van dit seizoen en wel in Oirsbeek. Een 
mooie dag waarin ook nog wel wat op het spel stond: in de running voor zowel de 
jaarbeker in de A klasse als de jaarbeker voor de muziekwedstrijd 1e divisie. 
Uiteindelijk gingen beide bekers aan onze neus voorbij na een spannende strijd maar 
dat mocht de pret niet drukken. Na de wedstrijden was het nog lang ouderwets 
gezellig in de tent!  
 



 
 
 
 
De volgende prijzen werden behaald: 
Ereprijs mooiste geheel A klasse 
Ereprijs solist Len Provaas slagwerk 5e divisie 
Ereprijs solist Tabe Doomen slagwerk jeugddivisie 
Ereprijs mooiste fantasie uniform 
1e prijs mooiste binnenkomen A klasse 
1e prijs Drietal schieten (Joep Burgers, Bas Vankan en Ger Wouters) 
1e prijs Iven Provaas slagwerk jeugddivisie 
1e prijs jachthoornkorps 1e divisie 
1e prijs mooiste koning in uniform Max Bouwens 
1e prijs mooiste koningin Naomi Meertens 
1e prijs nieuwe exercitie 
1e prijs meest gewapende leden(30) 
2e prijs jeugdschieten Tabe Doomen 
3e prijs beste commandant Tim Speetjens 
3e prijs beste bordjesdrager Stijn Pluijmaeke 
 
 



 
 
Vanaf midden september wordt gestart met de verbouwing van het dak van ons 
sjottehok. Dit hele project wordt begeleid door Ben Goossens samen met Brandsma 
Dakservice. Een hele klus waarin veel tijd wordt gevraagd van diverse leden. Het 
weer werkt niet mee, na 3 maanden stralend weer en zon lijkt het nu een  
“inhaalbeurt”  te zijn en volgen er 2 weken met alleen maar regen terwijl alles open 
ligt. Daarna is het dak weer waterdicht en volgt de verdere afwerking.  
Een grote klus, met dank aan Ben Goossens en de vele vrijwilligers! 
 
Op zondag 25 sept is het onderling schietconcours en door bouw omstandigheden 
niet in combinatie met een seizoensafsluiting aangezien ons sjottelokaal niet 
bruikbaar is. Er wordt weer gestreden om de Lei Goossens wisseltrofee. Helaas 
heeft zich maar een klein groepje schutters opgegeven.  
Uiteindelijk weet Roel Doomen iedereen achter zich te laten en ontvangt de 
wisseltrofee. De 2e plaats is voor Ruud Goossens en als 3e volgt Jarno Meertens,een 
van onze jongste schutters, proficiat!  
 
Vanaf oktober starten de repetities weer op na een welverdiende vakantie. 
 
Op donderdag 6 oktober wordt weer gestart met de voorbereiding van het ZLF 2023. 
De stuurgroep en alle werkgroep voorzitters komen weer voor de 1e keer bij elkaar. 
Zowel de werkgroepen als de stuurgroep gaan aan de slag met hun takenpakket.  
 
In de maanden november en december zijn er weer wekelijks repetities, 
vergaderingen van stuurgroep en de diverse werkgroepen en de verbouwing van het 
sjuttehok. Er zijn geen specifieke schutterij activiteiten meer in dit jaar.  
 
 



 
 
 
De verbouwing van het sjuttehok blijkt een grotere klus als gedacht, er komt steeds 
weer iets bij. Denk aan afwerking van de bovenverdieping, kasten maken, nieuwe 
verlichting buiten en binnen, nieuw plafond. Elk weekend en diverse avonden wordt 
er steeds hard gewerkt om ons sjottehok “ 2023 proof” te maken en wordt de 
renovatie nog doorgetrokken naar 2023.  
Het is moeilijk om namen te noemen maar Ben Goossens, Guido Goossens en Bert 
Nelissen zijn wel de grote kartrekkers hiervan!  
 
Ook voor mij was 2022 een jaar om terug te blikken en om eind december mijn 
bestuursfunctie en secretariaat na 8 jaar af te sluiten. Ik heb deze functie met veel 
plezier vervuld met veel inzet en tijdsbesteding. Nu is het tijd dat iemand anders  
“het stokje” overneemt en ik hoop dat Arjan en Niels met evenveel inzet en plezier 
deze functie kunnen invullen, alvast veel succes!  
 
Met vriendelijke groet, 
 
Monique Goossens 
secretaris 2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Samenstelling bestuur per 01-01-2023: 
 
Guido Raeven  voorzitter 
Bert Nelissen  penningmeester 
Arjan Jennen   secretaris 
Ruud Bemelmans  vice voorzitter en voorzitter stuurgroep ZLF 
Richard Cordeweners materiaalwagen 
Carla Meertens  sjottewei 
Max Bouwens  notulist en materiaalwagen 
Mirja Bruls   Sabastiaansfeest en afsluiting seizoen 
 
Aftredend:  
Monique Goossens 
 
Niet bestuurstaken: 
Ben Goossens  foerier en bouwzaken sjottewei 
 
Erebestuur per 01-01-2023: 
 
Dhr Kunkels 
Dhr Soons 
Dhr Kuypers 
Dhr Thewessen 
Dhr Provaas 
Dhr Hermans 
Dhr Hermans 
  
Wijzigingen in ledenbestand: 
Joes Frusch gestopt 
 
Steunend lid in plaats van actief in uniform: Rob Vankan, Lisa Nelissen en Simone 
Raeven 
 
Nieuwe leden in uniform: Dion Vankan en Stef Eurelings 
 
Nieuwe steunende leden: Loek Goossens, Ralph Vroemen, Ilse en Andre Eijssen, 
Kim Moonen, Celine van Breugel, Erik Nelissen, Leon Knubben, Nit Konsten en  
Loek Eurelings.  
 
Nieuwe leden in uniform per 01-01-2023: Chajen Debije, Julie Groteclaes, Emma 
Dols, Evie Cordewener, Tim Eurelings, Maikel Leurs en Michel Dohmen.  
 
 
Ledenbestand per 01-01-2023: 
 
Leden in uniform:    81 
Niet ge-uniformeerd/ steunende leden: 40 
Sympathisanten:     8 
 


