HET SCHUTTERS BLAADJE 2007 - KON. SCHUTTERIJ ST. SERVATIUS RAAM
Schutters feesten en aktiviteiten 2007.
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Persoonlijke uitslagen 2007:
Geen rangschikking mogelijk wegens de niet beschikbaarheid van persoonlijke uitslagen
voor de Bondsfeesten van 2007.
Wij zullen probreren deze voor het schutterszeisoen 2008 terug bij te houden zodat deze in de volgende
editie weer beschikbaar gemaakt kunnen worden.
Hiervoor onze excuses.
Maximum behaalbare score voor het seizoen 2007 was drie Ere-kruizen voor onze Schutterij:
Aengeveld Leo : 3 Ere-kruizen (Louwel, Beek en Grootbeersel)
Paggers Jose : 3 Ere-kruizen (Louwel, Beek en Grootbeersel)
Van Eygen Kim : 3 Ere-kruizen (Louwel, Beek en Grootbeersel)
Aengeveld Peter : 2 Ere-kruizen (Louwel en Beek)
Bas Mia : 2 Ere-kruizen (Louwel en Beek)
Dirks Evy : 2 Ere-kruizen (Beek en Grootbeersel)
Van Eygen Jean : 2 Ere-kruizen (Louwel en Grootbeersel)
Caris Eric : 1 ere-kruis (Beek)
Janssen Herman : 1 Ere-kruis (Louwel)
Vounckx René : 1 Ere-kruis (Beek)
Enkele datums te onthouden voor het seizoen 2008:
26 januari 2008 : Souper - St. Servatius Raam.
24 maart 2008: Koningsschieten - St. Servatius Raam.
19 april 2008 : Kampioen Oud Kinrooi - St. Servatius Raam (onder voorbehoud).
26 en 27 april 2008 : Persoonlijk Kampioenschap - St. Harlindis & Relindis Ellikom.
4 mei 2008 : Schutterstreffen - St. Harlindis & Relindis Ellikom.
10 mei 2008 : Kaveling Beker Maasvallei - St. Harlindis & Relindis Ellikom.
18 mei 2008 : Grensland Schuttersfeest - St. Martinus Kinrooi.
25 mei 2008 : Bondsfeest - St. Martinus Kinrooi.
31 mei 2008 : Erekruis schieten - St. Martinus Kinrooi.
1 juni 2008 : Schutterstreffen en Bondskoning schieten - St. Amandus Opglabbeek
8 juni 2008 : Bondsfeest - St. Sebastiaan Dorne.
14 juni 2008 : Erekruis schieten - St. Sebastiaan Dorne.
22 juni 2008 : Bondsfeest - St. Martinus Niel-bij-As.
28 juni 2008 : Erekruis Schieten - St. Martinus Niel-bij-As.
6 juli 2008: OLS - St. Dionysius Opoeteren.
12 juli 2008: Kaveling OLS - St. Dionysius Opoeteren.
16 juli 2008: 50+ Schutterstreffen - St. Trudo Opitter.
20 juli 2008: Schutterstreffen - St. Sebastiaan Grote-Brogel.
27 juli 2008: Schutterstreffen - St. Trudo Opitter.
3 augustus 2008: Bondsfeest - St. Amandus Opglabbeek.
9 augustus 2008: Erekruis Schieten - St. Amandus Opglabbeek.
10 augustus 2008: Schutterstreffen - St. Laurentius Bocholt.
17 augustus 2008: Beker Meester Creemers - St. Servatius Raam.
23 augustus 2008 : Kaveling Beker Meester Creemers - St. Servatius Raam.
21 september 2008 : LDS - St. Catharina Beek.
27 september 2008 : Kaveling LDS - St. Catharina Beek.
De gebruikelijke schutters kalender zal zo snel als alle overige datums gekend zijn ter
beschikking gesteld worden.
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Wist je dat ...
- Er in 2007 een bestuurs wijziging is doorgevoerd waarbij L. Nies als plaatsvervangend voorzitter
aangeduid werd en J. Aengeveld als ondervoorzitter L. Nies opvolgt. De overige bestuursleden zijn op
hun funkties gebleven. Hierbij danken wij onze uittredende voorzitter J. Van Eygen voor zijn inzet en
kundige leiding van de laatste zeven jaren waarmee hij onze schutterij geleid heeft.
- Onze vereniging momenteel 73 leden groot is en er hiervan 38 aktief schieten en onze trommelkorps
17 leden telt.
- Er in 2007 opnieuw een aantal vernieuwings- en verfraaiings werkzaamheden hebben plaatsgevonden
in en rond onze kantine. Zoals ondermeer een nieuwe reklame-verlichting en aangepast logo met de
naam van onze Schutterij, al de raamkozijnen en deuren een nieuw verflaagje hebben gekregen, er twee
kontainers aan de achterzijde van onze kantine zijn geplaatst waarin al het grote Schuttersmateriaal
bewaard wordt en nog vele andere kleinere verfraaiings werkzaamheden die her en der noodzakelijk
waren. Hiervoor nogmaals dank aan alle personen die hierbij hebben geholpen.
- Dhr. Jos Vaesen, eigenaar en gulde schenker van onze 5 jaarlijkse bondsfeest weide is heengegaan.
Hierbij nogmaals blijk van ons oprechte medeleven aan de Familie Vaesen-Jansen.
- De Raam in 2007 de "Beker van Maas en Kempen" gewonnen heeft met het 3-tal Jean, Johan en Peter.
- Wij op 17 juni 2007 een schitterend 5-jaarlijks Bondsfeest hebben georganiseerd. De feestweide was
werkelijk een prachtig staaltje van de befaamde samenwerking en onversaagde inzet die onze leden
tonen als het er echt op aankomt. De feestweide en al zijn verschillende attributen werd door iedereen,
die op ons feest aanwezig was, aanzien als een van de best georganiseerde Bondsfeesten van de
afgelopen jaren. De feestweide had zelfs een klein "Hollands" accentje met de prachtige multifunktionele
woonmobile kombinatie die opgesteld werd door het Racing-Team van onze beschermheer L. Koolen.
- De Bondsfeesten van 2008 zijn vastgelegd op : 25/05/08 bij St. Martinus Kinrooi, 08/06/08 in Dorne,
22/06/08 in Niel-bij As en op 03/08/08 in Opglabbeek.
- Dit jaar zowel het OLS in Opoeteren (06/07/08) als het LDS in Beek (21/09/08) op Belgische bodem
plaatsvinden.
- Onze schutterij in 2007 op de 11e plaats is geeindigd op het OLS en een 5e plaats heeft gehaald op het
LDS met het 3-tal Anja, Tiny en Evy.
- Ons koningspaar in 2007 opnieuw goede beoordelingen heeft gekregen op het OLS en LDS en onze
koningin zelfs de prijs van mooiste koningin heeft gehaald op ditzelfde LDS. Dat hierbij haar nieuwe
garderobe een grote rol heeft gespeeld, staat buiten twijfel.
- Dit jaar J. Van Eygen zichzelf op 15 april tot club kampioen 2007 geschoten heeft en dit een week later
nogmaals heeft bevestigd met een 6e plaats in het Persoonlijk Kampioenschap OLS en de wedstrijd
"Kampioen oud Kinrooi" gewonnen heeft.
- De Raam in 2007 weer bijna alle neven-wedstrijden in de kategorie "Militair" gewonnen heeft. Dit zijn :
1e Beste Commandant 89,3% (-0,1%) / 1e Beste Vlaggendrager 88,5% (+1,0%) / 2e Beste
Tamboer-majoor 86,8% (+0,0%) / 2e Beste Bordjesdragers 88,3% (-1,0%) / 1e Beoordeling Defilé
92,3% (+4,1%) / 1e Beoordeling Optocht 88,5% (+1,6%) / 1e Mooiste Geheel 87,7% (-2,1%)

Kogelgieten: december 2007.
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Een woordje van de voorzitter.
Beste schutter vriend(in),
2007 was weer eens een bewogen jaar voor onze schutterij.
Zo hebben we tegen het einde van dit jaar een wissel gehad van het voorzitterschap.
Gezien de omstandigheden en gezien ik mijzelf als onder-voorzitter had opgezet
heb ik op dat moment mijn verantwoordelijkheid genomen en de funktie van
voorzitter aanvaard. Hierbij willen wij met het voltallig bestuuur nogmaals onze
dank en appreciatie uiten aan de uittredende voorzitter J. Van Eygen die met trots
en voldoening mag terugblikken op een zeer geslaagd en succesvol voorzitterschap.
Dit blijkt nogmaals uit het feit dat wij met onze schutterij nu al het derde jaar in
rij nieuwe leden mogen verwelkomen.
Anderzijds waren er de talloze diskussies en dan uiteindelijk de examen voor
de schutterslicentie die vanaf dit schutters-seizoen verplicht is voor al de aktieve
schutters binnen de Limburgische Schutters Federatie.
Ook niet te vergeten was ons Bondsfeest. Met onze prachtige schuttersweide en de
vele rand-aktiviteiten die op de drie feestdagen plaatsvonden, hebben we zonder
twijfel enkel positieve kritieken gekregen en hebben wij opnieuw de toon gezet voor
de organisatie van een bondsfeest.
Met al deze dingen in het achterhoofd en wetende dat er nog vele zaken gepland
of toch minstens momenteel ter bespreking staan, wens ik jullie allen nog een
gelukkig en succesvol 2008 toe.
L. Nies
19 augustus 2007 - Beker "Mr. Creemers".
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