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Jaarverslag 2017. 
 

 

Zaterdag 1 januari 2017: Nieuwjaarsreceptie Gemeentebestuur. 

 

Het bestuur van de Jonge en Oude Nobele gaat, samen met het Keizerspaar, Koningen en 

Officieren, naar de Nieuwjaarsreceptie van het Gemeentebestuur. 

Ook namens de Stichting Ere Saluut Geschut 1842 worden de beste wensen overgebracht. 

 

 

Vrijdagavond 6 januari 2017: Inventarisatie alle wapens Schutterij en Stichting. 

 

Op aanvraag van de OLS Buksmeesters worden alle wapens van de Schutterij en onze 

Stichting geïnventariseerd. 

In het overzicht zijn ook onze kanonslopen en saluutgeweren verwerkt. 

 

 

Maandag 23 januari 2017: 

 

Bjorn Sluijsmans ontvangt van de politie – Bijzondere Wetten - zijn verlof conform Wet 

Wapens en Munitie. Ook de erkenning wegens Wet Explosieven Civiel Gebruik wordt 

uitgereikt. 

 

 

Zaterdagmiddag 28 januari: Vergadering OLS Buksmeesters te Heel. 

 

Bjorn Sluijsmans, Jef Huijnen en Henk Tabbers nemen deel aan de vergadering van de OLS 

Buksmeesters te Heel. 

Hier worden alle zaken betreffende de Wapenwetgeving (wijzigingen e.d.) behandeld. 

Tevens is de directeur van de KNSA aanwezig om vragen te beantwoorden. 

 

 

Dinsdagmorgen 21 maart 2017: Begrafenis Franny Hammink. 

 

Wij gaan met een delegatie naar de begrafenis van Franny Hammink-Muijters. 

Zij is de moeder van onze kanonnier Ron Hammink. 

 

 

Zaterdagmorgen 1 april 2017: Begrafenis van Finy Ackermans. 

 

Wij gaan met een delegatie naar de begrafenis van Finy Ackemans-Driessens. 

Zij is de schoonmoeder van onze secretaris / schietmeester Henk Tabbers. 
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Zaterdagmorgen 1 april 2017: Startschoten Cauberg Trail Run. 

 

Nabij de Polfermolen in de Plenkert worden de startschoten gedaan voor de Cauberg Trail 

Run. Er worden drie schoten gedaan voor de diverse wedstrijden. 

Penningmeester Jef Huijnen heeft alle voorbereidende besprekingen en de afhandeling 

gedaan. Kanonniers van dienst: Jef Huijnen, Harry Hoffmans, Peter Blom en Benji Ramakers. 

 

 

Maandag 27 april 2017: Koningsdag. 

 

Maandagmorgen 27 april zijn we al vroeg bij onze garagebox om alles in gereedheid te 

brengen. We gaan eerst naar het Parkhotel aan de Neerhem. 

Hier lossen we drie saluutschoten onder grote belangstelling van de gasten. 

 

Volgende halte is park Dersaborg (gemeentehuis). 

Hier doen we een Ereschot voor onze Koning Willem Alexander, alle gedecoreerden en alle 

genodigden die aanwezig zijn op het gemeentehuis. 

We laden het kanon en wachten tot de gasten naar buiten komen. 

We nodigen burgemeester dhr. Jan Schrijen uit om het schot te lossen. 

 

We gaan daarna bij Jef Huijnen thuis koffie met vlaai nuttigen. 

 

Om ca 15.00 uur worden we verwacht bij hotel Vue in Houthem (onder aan de Rasberg). 

We nodigen de directie uit om 3 schoten te lossen. 

 

Daarna gaan we het Oranje kinderfeest te Berg en Terblijt opluisteren. 

Dit wordt gevierd bij en in de sporthal. 

We stellen op en nodigen de organisatie uit om 3 schoten te doen. 

 

Kanonniers van dienst: Richard Huynen, Jef Huijnen, Henk Tabbers, Harry Hoffmans, Peter 

Blom en Riechard Huijnen. 

 

 

Zondagmiddag 30 april: Openingsschoten Valkenier. 

 

We zijn door de directie van de Valkenier gevraagd om met saluutschoten hun allernieuwste 

attractie te openen. 

We vertrekken vanaf onze garage en worden ter plaatse ontvangen door de directie van de 

Valkenier. We worden naar een plaats in het park begeleid. We stellen het geschut op – we 

mogen over de roeivijver schieten. Met drie schoten wordt de attractie voor geopend 

verklaard. Na het schieten nuttigen we nog enige consumpties. 
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Kanonniers van dienst: Richard Huynen, Jef Huijnen, Henk Tabbers, Harry Hoffmans en 

Yvonne Pisters. 

 

 

Begin mei 2017: 

 

Henk Tabbers en Harrie Hoffmans sponsoren enkele magneetplaten met het logo van het 

geschut. Deze kunnen op onze auto’s bevestigd worden zodat we overal kenbaar zijn. 

 

 

Dinsdagmiddag 2 mei: Bestuursvergadering. 

 

Bij Henk Tabbers wordt bestuursvergadering gehouden. 

Besproken worden de lopende zaken. 

 

 

Zaterdag 13 mei 2017: Landmacht dag te Weert. 

 

We zijn door defensie uitgenodigd om aanwezig te zijn op de Landmacht dag te Weert. 

Op deze zaterdag is reeds vroeg een vrachtwagen (met kraan) aanwezig in Valkenburg. 

Het geschut met voorwagen wordt erop gehesen en goed vast gezet. 

Jef Huijnen gaat met het transport mee. De overige leden gaan met eigen vervoer. 

Na het opstellen op het feestterrein is het wachten op de openingsschoten. 

Door enkele genodigden worden drie schoten afgevuurd. 

Door onze leden worden de gasten desgevraagd voorzien van info over ons geschut en over 

onze vereniging. 

Eind van de middag wordt ons geschut weer in Valkenburg afgeleverd. 

 

Kanonniers van dienst: Richard Huynen, Jef Huijnen, Benji Ramakers, Peter Blom, Harrie 

Hoffmans, Bjorn Sluijsmans en Bryan Pisters. 

 

 

Woensdagmiddag 7 juni 2017: Gesprek bij gemeente. 

 

We hebben een gesprek met enkele ambtenaren over het gebruik van het geschut binnen de 

gemeente Valkenburg aan de Geul. 

 

 

Vrijdagavond 16 juni 2017: Taptoe Bondsschuttersfeest Houthem. 

 

Onze collega schutters van St. Martinus Houthem hebben ons gevraagd om met het geschut 

de taptoe te openen en te sluiten. 
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Het geschut wordt in de namiddag door Harry Hoffmans naar Houthem gereden. 

T.b.v. de opening stellen we het geschut op voor de eretribune. 

Na uitleg door onze voorzitter Richard Huynen doet de oudste officier (dhr. Seijben) van St. 

Martinus het openingsschot. 

Hierna begint de Taptoe met zes gerenommeerde korpsen. 

Als het laatste korps de ring verlaten heeft doen we – na de dankwoorden – nog een schot om 

de taptoe af te sluiten. Met een prachtig vuurwerk wordt de avond besloten. 

Het geschut wordt door Harry Hoffmans terug gereden naar Valkenburg. 

 

Kanonniers van dienst: Richard Huynen, Jef Huijnen, Benji Ramakers, Peter Blom, Harrie 

Hoffmans, Bjorn Sluijsmans, Riechard Huijnen en Henk Tabbers en Ron Hammink. 

 

 

Juni 2017: 

 

Richard heeft nieuwe scheepjes (hoofddeksel voor kanonnier) laten maken. 

 

 

Dinsdagmiddag 11 juli 2017: Limburgse Jagers Oirschot. 

 

We zijn door de Limburgse Jagers gevraagd om in Oirschot aanwezig te zijn om het 

heropgebouwde monument en de museale collectie met een saluutschot te openen. 

’s Morgens vroeg komt er weer een vrachtwagen van Defensie het geschut ophalen in 

Valkenburg. Jef gaat met de vrachtwagen mee. 

De andere leden gaan met eigen vervoer naar Oirschot. 

 

Op de kazerne Oirschot wordt het geschut opgesteld in het park bij het heropgebouwde 

monument. Het monument staat op een stukje Limburg binnen Brabant – het saluutschot 

wordt derhalve door Gouverneur Bovens gedaan. 

Hiermee is ook de historische verzameling (aanwezig in twee museum gebouwtjes) weer 

geopend. Na een hapje en een drankje vertrekken we weer naar Valkenburg. 

Het geschut wordt door Defensie weer in Valkenburg afgeleverd. 

 

Kanonniers van dienst: Richard Huynen, Jef Huijnen, Henk Tabbers, Harry Hoffmans, Peter 

Blom, Riechard Huijnen en Benji Ramakers. 

 

 

Woensdagmiddag 12 juli 2017: Beëdiging Limburgs Jagers in Valkenburg. 

 

We mogen weer aantreden voor de Limburgse Jagers. 
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Vandaag worden divers soldaten beëdigd op het Theodoor Dorrenplein te Valkenburg. 

Het geschut wordt vanuit de garage naar het plein gebracht en opgesteld. 

Na de ceremoniën geven we een saluutschot om de beëdigingen te bekrachtigen. 

Het geschut wordt weer terug gebracht naar de garage. 

 

Kanonniers van dienst: Richard Huynen, Jef Huijnen, Henk Tabbers, Peter Blom, Riechard 

Huijnen, Benji Ramakers, Frederic Lebouille, Kevin Pouw, Kevin Meertens en Bjorn 

Sluijsmans. 

 

 

Juli 2017: 

 

*Bouwvergunning gemeente: t.b.v. de aangevraagde bouwvergunning is een planologisch 

onderbouwing ruimtelijke ordening nodig. 

Dit moet door een gespecialiseerd bureau gedaan worden – we huren het Planologisch Bureau 

van de Wall in. 

 

*Pieter van den Hoff heeft een nieuwe folder t.b.v. het geschut gemaakt. 

Deze folder kan besteld worden bij de drukker. 

 

*Via de provincie krijgen we herinnerings pins – 150 jaar Limburg. 

 Dit voor bewezen diensten; o.a. in Oirschot. 

 

 

Dinsdagmiddag 15 augustus: Bestuursvergadering. 

 

Bij Henk Tabbers wordt bestuursvergadering gehouden. 

Besproken wordt de stand van zaken met betrekking bouwvergunning, te houden gesprek met 

bestuur schutterij en perikelen betreffende keuring loop. 

*Jef Huijnen is behoorlijk ziek. Na ampel beraad heeft hij besloten om zijn 

penningmeesterschap beschikbaar te stellen. Hij zal de lopende zaken nog afhandelen. 

 

 

Augustus 2017: 

 

Geconstateerd dat de keuring van onze loop verstreken is. 

In Nederland kunnen we nergens terecht – er bestaat geen keurings instantie. 

In Duitsland kan wel gekeurd worden – dit via het Beschüszambt Köln. 

Henk zet de benodigde procedures in werking.Alle benodigde bescheiden worden verzameld 

en naar het Beschüszambt gezonden. 
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Woensdagmiddag 6 september 2017: Overleg met dhr. J. Ringhs. 

 

Richard Huynen en Leen Noordzij hebben overleg bij van Daal en Partners over de fiscale 

aspecten betreffende de bouw van onze Remise en betreffende de aandachtspunten voor de 

ANBI status. 

 

 

Oktober 2017: 

 

Aanvraag bouwvergunning bij gemeente. 

Ook via kantoor van Professor Dam worden de formulieren – mede – ingevuld. 

 

 

Vrijdagavond 20 oktober: Vergadering met bestuur Schutterij. 

 

In hotel Voncken houden we een bestuursvergadering van de Stichting en aansluitend met het 

bestuur van de Schutterij. 

Gespreksonderwerp is voornamelijk de te bouwen remise en hoe de Schutterij hierin kan 

participeren. Besloten wordt om een presentatie te maken die op de komende 

ledenvergadering aan de leden zal worden voorgelegd. 

Een besluit zal dan op de voorjaarsvergadering 2018 gevraagd worden. 

 

 

Zaterdagavond 18 november: Opening Kerstparade. 

 

De stiching Kersparade had alles zeer goed gepland…. 

Alleen even vergeten om de schutterij met het geschut ook uit te nodigen. 

Dus allerlaatste moment organisatie om met de schutterij en het geschut de eerste parade te 

openen. We lopen mee met de dummy loop op het affuit. 

 

 

Woensdagmiddag 22 november: Boekpresentatie Amsterdam. 

 

Onze Beschermheer Professor Dam heeft een nieuw boek geschreven. 

Dit wordt heden middag gepresenteert in de Stopera te Amsterdam. 

Wij gaan er met enkele leden naar toe om hem te verrassen en te feliciteren. 

Aanwezig zijn: Richard Huynen, Mia Huynen, Henk Tabbers, Margriet Tabbers, Bjorn 

Sluijsmans en Peter Blom. 
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Vrijdagavond 8 december 2017: Jaar werkvergadering Schutterij. 

 

Tijdens deze vergadering wordt een presentatie gegeven over de bouw van de remise kanon 

en de mogelijkheid dat de schutterij een foerierskamer kan verkrijgen in de kelderruimte van 

deze remise. 

 

 

Zondag 10 december 2017: Jaarvergadering Schutterij. 

 

We zijn als leden van het stichtingsbestuur aanwezig tijdens de Jaarvergadering van de 

schutterij. (Uiteraard! We zijn ook lid van de schutterij). 

 

 

Vrijdagmorgen 15 december 2017: Begrafenis John Hammink. 

 

Wij gaan met een delegatie naar de begrafenis van John Hammink. 

Hij is de vader van onze kanonnier Ron Hammink 

 

 

Zaterdagmorgen 23 december 2017: Crematie van Gré Tabbers. 

 

Wij gaan met een delegatie naar de crematieplechtigheid van Gré Tabbers-Verkuijl. 

Zij is de moeder van onze secretaris / schietmeester Henk Tabbers. 

 

 

December 2017: 

 

De verloven tot voorhanden hebben van vuurwapens, de Europese Wapenpas en de 

erkenningen worden verlengd. 

Dit van Henk Tabbers, Jef Huijnen, Bjorn Sluijsmans en Ronald Künz. 

 

 

Niet door gegane acties: 

 

*We hebben niet deel genomen aan het 500 jarig jubileumfeest schutterij St.Sebastianus te 

Eys. Dit was zondag 11 juni 2017. Dit wegens te weinig aanwezige schutters. 

*Niet deelgenomen aan de festiviteiten 150 jaar Provincie Limburg. 

*Geschut niet aanwezig bij Vogelschieten schutterij – zondag 10 juni 2017. 

*Geschut niet aanwezig in de optocht OLS te Merkelbeek – zondag 2 juli 2017. 
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Wat wel: 

 

We zijn constant in gesprek met sponsoren en potentiele sponsoren. 

We voldoen aan de Wet Wapens en Munitie en de Circulaire Wapen en Munitie. 

Tevens aan de Wet explosieven voor civiel gebruik (Wecg art. 17). 

We hebben alle officiele documenten, verloven, ontheffingen, erkenningen en consent. 

We vullen altijd alle verplichte formulieren in (KNSA). 

We waarschuwen politie Valkenburg, Bijzondere Wetten, Gemeente en omwonenden. 

 =>Hiervoor is een speciaal formulier ontworpen en in gebruik. 

 

 

Logistiek: 

 

*Voor elke actie met ons kanon moeten er iedere keer diverse werkzaamheden gebeuren. 

De loop (scherp of dummy) moet op de affuit gemonteerd worden. 

Na de actie moet de loop gepoetst en geolied worden. 

Daarna weer de loop van de affuit takelen en vastleggen. 

De affuitwagen en voorwagen dienen ook onderhouden te worden. 

*Ook voor het vervoer van ons geschut naar de plaats waar moet worden opgetreden, is er 

altijd weer het nodige geregel nodig. 

 

*Door het bestuur wordt contact gehouden: onderling via mail en telefoon, 

bestuursvergaderingen, er is het nodige contact met ambtenaren en instanties, met de 

gemeente, met de wethouders en burgemeester. 

 

 

Dank je wel: 

 

Wij danken iedereen die, op welke wijze dan ook, heeft mee geholpen om onze doelstellingen 

te behalen. 

 

 

Verslag: Secretaris / Schietmeester / Keizer ON Henk Tabbers. 

 


