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Jaarverslag 2019. 
 

 

Dinsdag 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. 

 

 

Zaterdagmiddag 30 maart: Vergadering OLS Buksmeesters te Heel. 

 

Bjorn Sluijsmans 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. 

Ook komen alle relevante zaken voor onze schietwedstrijden aan de orde. 

Bjorn wordt door de vergadering benoemd tot voorzitter van de vereniging OLS Buksmeesters. 

 

 

Zondagmiddag 31 maart: Jaarvergadering. 

 

Bij Henk Tabbers wordt de jaarvergadering gehouden. 

Besproken worden de lopende zaken. 

Aan de orde komen o.a.: 

 Financieel Jaarverslag 2018. 

 Jaarverslag 2018 secretaris. 

 Contacten met gemeente. 

 De lopende zaken worden besproken. 

 

 

Zaterdagdag 27 april: Koningsdag. 

 

Zaterdagmorgen 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 Ereschoten voor onze Koning Willem Alexander, de gedecoreerden en alle 

genodigden die aanwezig zijn op het gemeentehuis. 

 

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

De ereschoten worden gedaan door een gepensioneerde artillerist (collega van Ger) en  door 

één der gedecoreerden. 
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Kanonniers van dienst: Richard Huynen, Henk Tabbers, Harrie Hoffmans, Peter Blom en 

Ger Hindriks. Harrie trekt het geschut met zijn auto. 

 

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

 

 

Donderdag 30 mei 2019: Openingsschot EK Triatlon te Weert. 

 

We zijn door de gemeente Weert uitgenodigd om het openingsschot te doen voor de Europese 

kampioenschappen triatlon die in Weert worden gehouden. 

 

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

Bij de garage wordt alles klaar gemaakt en opgeladen. 

Henk rijdt met de combinatie – Ger rijdt met hem mee. 

In weert wordt het geschut klaar gemaakt op de startlokatie. 

 

Kanonniers van dienst: Richard Huynen, Henk Tabbers, Harrie Hoffmans, Bjorn Sluijsmans,  

Ger Hindriks, Peter Blom en Kevin Pouw. 

De ceremonie wordt ook opgeluisterd door een afvaardiging van de schutterij St. Catharina van 

Weert. Het schot wordt gelost door een wethouder van Weert en gedeputeerde Ger Koopmans. 

 

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

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

 

Firma Frissen hartelijk dank voor de sponsoring! 

 

 

Zondag 9 juni: Koningsvogelschieten. 

 

Vandaag schiet onze Raadsheer dhr. Leen Noordzij zich Koning bij de Oude Nobele. 

Leen draagt, samen met echtgenote Petra, zijn Koningschap met verve uit. 

 

 

Zaterdag 19-10-2020: VTM. 

 

Onze voorzitter Richard Huynen wordt begiftigd met het Commandeurskruis van de VTM. 

Dit voor zijn verdiensten door de contacten tussen de VTM en de Nobele Orde van de Papegay 

al jarenlang te onderhouden. Dit gebeurd in Wels te Oostenrijk tijdens de jaarvergadering VTM. 
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Zaterdag 26 oktober: Investituur Nobele Orde van de Papegay. 

 

Deze vindt dit jaar plaats in Dormagen nabij Keulen. 

Tijdens de cermonie worden onze Matris Baptismus mevrouw van Loon-Labouchere en 

Professor Dam bevorderd tot Commandeur in de Nobele Orde van de Papegay. 

Onze Raadsheer Leen Noordzij wordt bevorderd tot Officier in de Nobele Orde van de Papegay. 

 

 

Zaterdagavond 30 november: Kerstparade. 

 

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

 

Richard heeft opzetwielen gemaakt en deze voorzien van verlichtingen. 

Door Richard en Henk worden de wielen van de voorwagen en affuit voorzien van deze 

opzetwielen en tevens worden de voorwagen en het affuit 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. 

Jef draagt het vaandel van het geschut. 

 

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: Henk Tabbers, Jef Huijnen en Bjorn Sluijsmans. 

 

 

Zondag 8 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). 

 

 

November / december 2019: 

 

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

worden verlengd. 

Dit van Henk Tabbers, Bjorn Sluijsmans en Ronald Künz. 
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Niet door gegane acties: 

 

*Geen startschoten gelost t.b.v. de Cauberg trail Run – zaterdagmorgen 30 maart 2019 

*Geschut niet aanwezig bij Vogelschieten schutterij – zondag 9 juni 2019. 

*Beedigingen Limburgse Jagers in Valkenburg wordt doorgeschoven naar 2020. 

 

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 en erkenningen. 

We vullen altijd alle verplichte formulieren in (KNSA). 

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

 T.b.v. politie is een speciaal formulier ontworpen en in gebruik. 

 

Logistiek: 

 

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

*Er moeten briefjes bij de omwonenden bezorgd worden om hen te waarschuwen. 

*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. 
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