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Jaarverslag 2018. 
 

 

Maandag 1 januari: 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. 

 

 

Dinsdagmiddag 2 januari: Bestuursvergadering. 

 

Bij Henk Tabbers wordt bestuursvergadering gehouden. 

Besproken worden de lopende zaken. 

Aan de orde komen o.a.: 

 Bestuur versterking door Ger Hindriks. 

 Te maken folder t.b.v. werven donateurs. 

 Financiering museaal project. 

 Voortgang bouwaanvraag bij gemeente. 

*Penningmeester Jef Huijnen geeft aan dat hij zijn functie beschikbaar wilt stellen. 

 =>We moeten op zoek naar een nieuwe penningmeester. 

 

 

Zondagmiddag 10 en maandagmiddag 11 februari: 

 

Paul Kleijnen en Michel Zywchyn (leden van onze schutterij) zijn Prins en Minister bij 

carnavalsvereniging de Mirlitophile. 

Door een grote groep uit de schutterij wordt beide dagen deel genomen aan de kinderoptocht 

en de grote optocht. 

Er is een wagen gebouwd die meerijdt in de optochten. 

Op deze wagen is ons kanon (dummyloop) met affuit gemonteerd. 

De groep is zeer succesvol en de wagen wordt door het publiek goed gewaardeerd. 

 

 

Januari / februari / maart: 

 

Er worden diverse formulieren ingediend bij de gemeente i.v.m. bouwaanvraag. 

Er is intensief overleg met de architect van mijnheer Dam. 

Er zijn diverse overleggen o.a. met de notaris t.b.v. de benodigde akten. 

Er is intensief mailverkeer en gesprekken tussen bestuursleden van de stichting en de divers 

betrokken ambtenaren, wethouders en andere betrokkenen. 
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Donderdagavond 29 maart: Jaarvergadering. 

 

Bij Henk Tabbers wordt de Jaarvergadering gehouden. 

Besproken wordt de stand van zaken met betrekking bouwvergunning. 

Tevens wordt het financiële jaarverslag behandeld en het jaarverslag van de secretaris. 

Peter Blom neemt het penningmeesterschap over van Jef Huijnen. 

Aan Jef Huijnen wordt decharge verleend en tevens wordt hij bedankt voor zijn vele werk. 

Ger Hindriks wordt geautoriseerd om de website van het geschut bij te werken en te 

onderhouden. 

Henk zal de inschrijving van Ger en Peter verzorgen bij de KvK. 

Tevens Jef uitschrijven. 

 

 

Vrijdagavond 30 maart: Voorjaarsvergadering schutterij. 

 

Tijdens deze vergadering wordt, aan de leden van de schutterij, de stand van zaken toegelicht 

betreffende de Remise. 

De schutterij heeft de mogelijkheid om een souterrain te bouwen t.b.v. de foerierskamer. 

Besloten wordt om enkele commissies in te stellen om het bouwproces te bewaken en te 

coördineren. 

 

 

Zaterdagmorgen 31 maart: Startschoten Cauberg Trail Run. 

 

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

Run. Aangezien ons kanon op keuring moet, schieten we vandaag kamers. 

Er worden drie schoten gedaan voor de diverse wedstrijden. 

Penningmeester Jef Huijnen heeft alle voorbereidende besprekingen en de afhandeling 

gedaan. Kanonniers van dienst: Bjorn Sluijsmans, Henk Tabbers, Peter Blom en pa 

Sluijsmans. 

 

 

Maart 2018: 

 

Deze maand zijn verkiezingen voor de gemeenteraad. 

Na de verkiezingen wordt een nieuw college van B&W geïnstalleerd. 

Vanaf nu hebben we te maken met nieuwe verhoudingen en aanspreekpunten bij de gemeente. 
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Maandagmorgen 9 april: Keuring kanonsloop in Duitsland. 

 

Henk heeft de hele papierwinkel, betrekking hebbende op deze keuring, in orde gemaakt. 

Van de firma Frissen in Valkenburg, hebben we een dubbel as aanhanger te leen gekregen. 

 

We vertrekken om 9 uur ’s morgens naar Duitsland. 

We moeten naar de Böllerplatz Stümperich bei Ginsterhahn (nabij Linz aan de Rijn). 

De loop wordt gekeurd door het Beschüszambt Köln. 

 

We zijn om 11.15 uur aan de beurt. 

 

De loop wordt gevuld met 1200 gram fijn zwart kruit en 50 gram schroot. 

De lading wordt elektrisch ontstoken – een flinke knal!!!!!! 

Onze loop doorstaat de test glansrijk. 

We ontvangen “Beschussbescheinigung HR1427/1428”. 

De keurmerken worden in de loop geslagen. 

We mogen weer vijf jaar schieten. 

 

We rijden weer naar huis en bij de garage wordt het geschut afgeladen en gepoetst. 

De aanhanger wordt teruggebracht naar de firma Frissen. 

Leen Noordzij heeft de aanhanger getrokken. 

Henk Tabbers (vergunningen e.d.) en Richard Huynen zijn ook mee geweest. 

 

Firma Frissen hartelijk dank voor sponsoring van de aanhanger. 

 

 

Zaterdagmiddag 14 april: Vergadering OLS Buksmeesters te Heel. 

 

Bjorn Sluijsmans neemt deel aan de vergadering van de OLS Buksmeesters te Heel. 

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

Bjorn zal vanaf nu het bestuur van de OLS Buksmeesters terzijde staan. 

Jef Huijnen, Ronald Künz en Henk Tabbers zijn verhinderd. 

 

 

Vrijdag 27 april: Koningsdag. 

 

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

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

 

In de voormiddag worden we verwacht bij Chateau St.Gelach te Houthem. 

We nodigen de directie uit om 3 schoten te lossen. 

 

Kanonniers van dienst: Richard Huynen, Jef Huijnen (hotel Rooding), Harry Hoffmans, Peter 

Blom, Jan Vankan, Ger Hindriks en Bjorn Sluijsmans. 

Harry trekt het geschut met zijn auto. 

 

Na afloop wordt het kanon gepoetst en weer opgeborgen in de garage. 

 

 

April 2018: 

 

De gemeente heeft een onafhankelijke taxatie laten uitvoeren t.b.v. de erfpacht canon voor het 

terrein in de Plenkert waarop ons onderkomen moet komen. 

 

We schrikken ons te pletter: De gevraagde jaarlijkse erfpacht gaat onze draagkracht ruim te 

boven. Besloten wordt om het hele project op “holt” te zetten. 

 

Gedurende het jaar 2018 wordt wel nog diverse keren overleg gevoerd met de gemeente 

(B&W) en professor Dam om te proberen uit deze impasse te komen. 

Tot nu toe zonder zichtbaar resultaat. 

 

 

Woensdagmiddag 23 mei: Beëdiging Limburgs Jagers in Valkenburg. 

 

We mogen weer aantreden voor de Limburgse Jagers. 

 

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, Henk Tabbers, Peter Blom, Benji Ramakers, Martin 

Meertens en Jan Vankan. 

 

 

Juli 2018: 

 

Er vindt overleg plaats om ruimte te krijgen in de nieuwe kerk. 

Het verhaal gaat – helaas – niet door wegens de enorme jaarlijkse huur. 
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Zondag 19 augustus 2017: Deelname optocht Leudal. 

 

We nemen deel aan de optocht van het Europees Treffen 2018 in de gemeente Leudal. 

 

We mogen gebruik maken van een bestelbus met autotrailer van de firma Frissen. 

Bij de garage wordt alles klaar gemaakt en opgeladen. 

De affuit wordt voorzien van de dummyloop. 

Ger rijdt met de combinatie – Henk rijdt met hem mee (vergunningen e.d.). 

Het feestterrein is in Neer – via de Napoleonsbaan wurmen we ons in de file naar het 

parkeerterrein. Daar wordt het geschut afgeladen en klaar gemaakt voor de optocht. 

 

Kanonniers van dienst: Richard Huynen, Harry Hoffmans, Jan Vankan en Bjorn Sluijsmans. 

Tijdens de optocht wordt het geschut getrokken door 4 leden van de Jonkheid. 

Rond 15.00 uur zijn we aan de beurt (er nemen ruim 500 verenigingen deel!). 

Het optochtparcoers is goed bezet met publiek en we oogsten flink applaus. 

 

Na de optocht wordt alles opgeladen en gaan we naar huis.. 

Bij de garage wordt afgeladen en de loop afgetakeld en weer vergrendeld. 

 

De bus met aanhanger wordt maandagmorgen op tijd weer afgeleverd bij de firma Frissen. 

Ger zorgt dat de bus is afgetankt en levert alles in. 

Firma Frissen hartelijk dank voor de sponsoring! 

 

 

Zaterdagavond 1 december: Kerstparade. 

 

We nemen deel met de schutterij en het geschut aan de Kerstparade. 

Bij de garage wordt de affuit en de voorwagen voorzien van lichtsnoeren – zo is ons geschut 

feestelijk verlicht tijdens de optocht. 

 

We lopen mee met de dummy loop op het affuit. 

Tijdens de optocht wordt het geschut getrokken door 4 leden van de Jonkheid. 

 

Na afloop wordt het geschut weer teruggebracht naar de garage. 

Bij de garage wordt afgeladen en de loop afgetakeld en weer vergrendeld. 

 

Kanonniers van dienst: Richard Huynen, Ger Hindriks, Henk Tabbers en Bjorn Sluijsmans. 

 

 

Zondag 9 december: Jaarvergadering Schutterij. 

 

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

schutterij. (Uiteraard! We zijn ook lid van de schutterij). 
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November / december 2018: 

 

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

erkenningen worden verlengd. 

Dit van Henk Tabbers, Bjorn Sluijsmans en Ronald Künz. 

 

 

Niet door gegane acties: 

 

*Geschut niet aanwezig bij Vogelschieten schutterij – zondag 10 juni 2018. 

*Geschut niet aanwezig in de optocht Oktoberfest te Sittard – zondag 14 oktober 2018. 

 

Wat wel: 

 

We zijn constant in gesprek met sponsoren en potentiele sponsoren. 

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


