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Schutterij O.L.V. Presentatie of Jonge schutten 
 
 

     

 

 

Afschrift der papieren 1755. 

 

 

 

 

 

Weij ondergeseijden heere van Zangerije, Gellick, Eygen-Bilsen, Olefs, Tobbenhove, Capitein 

van dragonders ten dienste der Vereenigde Neederlanden - etc...etc...etc...naar ooversien ende 

reijpelijk geëxamineerd te hebben, dit boovenstaande reglement, ende niets berispelijk daarin 

bevindende, zoo ist dat wij mits deesen deselve artijkelen daar in vervat, landeren, 

confirmeeren en approberen, alles in conformitijt en ten gevolge van het octroij van zijne 

Eminentie, verders permitteerende dat deze compagnie met observantie der oude gebruijken en 

gewoonten alle jaaren eens zullen den voogel schieten op den tweeden zondag voor Sint Jan, 

ten waare dat het om eenige omstandigheeden des tijts betaamde, zulks te differeeren of agter 

te laaten tottertijt dat wij oft onse naarkoomelingen, heeren van Eijgenbilsen zulks zullen 

anders gereguleert hebben. Aldus hebben wij tot 't oirconde der waarhijt, de teegenwoordige, 

eijgenhandig onderteekent met ons aengebooren stifftmaetig seegel bevesteijt op ons casteel 

van Zangrije.       

Den tweede junij 1755  

 

 

Wij ondergetekende heren van Zangerij, Gellik, Eigenbilzen, Olefs en Tobbenhove. Kapitein van 

de Dragonders in dienst van de Verenigde Nederlanden - enz..enz.. enz. 

Na  een goed overzicht en rijpelijk onderzoek van dit bovenstaand reglement, waar we niets 

onberispelijk hebben gevonden. Zo doende dat wij met dezelfde artikels de goedkeuring 

bevestigen, alles in overeenkomst ten gevolgen van de toestemming tot machtiging van zijn 

Eminentie de bisschop. Verder toestaan dat deze vereniging de oude gebruiken gadeslaat en zoals 

gewoonlijk de vogelschieting houden op de tweede zondag voor St.Jan. Tenzij de 

omstandigheden het niet toelaten. Het zal verschillen dat wij of onze nakomelingen, heren van 

Eigenbilzen iets anders zullen regelen. Aldus hebben wij de oorkonde der waarheid, eigenhandig 

ondertekend met de zegel van de familie, dit bevestigd op het kasteel van Zangerij. 

 

         De tweede juni 1755  
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Voorkant: 

1. Aan onze boeren van 1798, die streden voor God en vaderland 

2. Albert I, Koning der Belgen 

3. Vrouw in het strijdperk 

4. Exposition universelle de Liège 1905 

5. Albert I, Koning der Belgen 

 

Achterkant: 

 

1. Hasselt 1898 Eeuwfeest van den Boerenkrijg 

2. Kroning van den Keizer de jonge schuttersgilde van Munsterbilzen 1912 

3. Wapenbroeders van Eigenbilzen overhandiging van het vaandel 1909 

4. Comité des fêtes 

5. Eigenbilzen, maatschappij oud soldaten 2 augst. 1912 
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Reglement van de Jonge Schutterije of Broederschap   
 

 

 

 

 

 

Opgericht te Eygen-Bilsen den 10de februari 1755 onder aanroeping van de Glorieare Moeder 

Gods Maria Presentatie, welke feestig gevierd wordt den 21ste november. 

Jaarlijks geaprobeert( goedgekeurd) van de wettige zoo geestelijke als wereldsche overheid 

onder codutien (conditie) in voorwaarde als hier volg. 

Joannes Theodorus hertog van Beieren, cardinael bij de gratie gods, bisschop en prins van Luik 

enz... 

Aan allen die deze tegenwoordig zullen zien op zaligheid in de heere. 

Van den kant den inwoners van Eygen-Bilsen compareerende( verscheen) het broederschap 

opgericht onder de aanroeping van de glorieuse Maget Maria Presentatie is ons met diepen 

eerbied vertoont hoe dat bij vergadert zijnde op den 10de februari van het tegenwoordige jaar, 

eenparig hebben beloofd te onderhouden en ten aller tijden te houden voor god en vast en statig 

de artikelen van het reglement het geen volg. 

Ons zeer ootmoedeglijk geplieenende van aan het zelfsde geliefd te geven opprobatie 

(goedkeuring) gezien hebbende het advies van den heer van het gezegend Eygen-Bilsen. 

Dechareerende(proberen) het zelfsde te zullen approberen (goedkeuren) en te conformeeren 

(bevestigen) te geven aan de gezegde inwoners van Eygen-Bilsen. 

De permisie van zich een companie op te richten onder de deritie van eenige voorzichtige 

offesieren en van goede repetatie van zich te vergaderen op de gestelde dagen en eenen dag 

binnen het jaar den vogel schieten vermits zich gedragende aan de artikelen van het gezegt 

reglement onder strafven daar inbegrepen, nochtans zonder te kort te doen aan de rechten en 

aktens de welke volgens de omstandigheden zouden mogen na komen aan de Civille of 

Crimineele officieren en op dat dit tegenwoordige ter kennes komen van een ieder willen wij dat 

dezen zullen worden gepebliceert(openlijk bekend maken) en geexeremineert (uitvoeren) daar en 

zien het zal behooren opdat alle compeers (leden) ingeschreven en in te schrijven daar van geene 

regel van onwetentheid of veronschuldiging zouden kunnen bij brengen. 

 

 

 

Gegeven in onzen geheimen raad van Luik de vijftiende mei 1755 

 

 was getekent Jaeques I.L.Christset. 
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Artikelen van het voorgenoemd reglement voor alle compeers te volgen en te 

onderhouden. 
 

Art. 1.  Niemand dan Roomsch Katholiek aan zijn jaarlijksche biecht en  

Paas communie voldoen kan aangenomen worden of lid blijven. 

Art. 2 al wie ijdel zal noemen Jezus naam,       3 stuiver. 

 al wie zich verdoemt,            10 stuiver 

al wie zal vloeken of den duivel aanroepen,      3 stuiver 

al wie zal zweeren op zijn ziel,      5 stuiver. 

Art. 3 al wie een ander scheldwoorden of smaadwoorden voor 

 verwijtingen toe spreekt       5 stuiver. 

Art. 4 al wie glazen potten of andere zaken breekt zonder schuld moet  

zelden betalen, hij die ze   breekt bij schuld of gramschap moet  

ze betalen en valt daar en boven in een schuld van,    10 stuiver. 

Art. 5 al die zoo veel drinkt dat hij geen ganse reden meer kan voeren,  

indien hij schandaal geeft  bij uitbrakingen,                                   20 stuiver. 

Art. 6 al wie spreekt teegen eer en faam van zijn evennaaste of onzuivere  

woorden spreekt,        10 stuiver. 

Art. 7  al wie bij de vergadering bevonden word met door de wet verboden  

wapens,         10 stuiver. 

Art. 8 het is verboden met de kaart te speelen voor hoegenaamde sterke  

dranken,         10 stuiver. 

Art. 9 alle kaartspeelen is toe gelaten voor een weinig geld op amende  

voor al die bevonden word aan het kaarten enig bedrog te gebruiken, 10 stuiver. 

Art.10 ieder lid zal behouden zijn op orde van zijn officier te compareeren  

als men den vogel schiet den dag van hunne patroonesse en op andere  

dagen. De godsdiensten die zullen geschieden op orde des genoemde  

compagnie moeten op amende door ieder lid bijgewoond worden  

uitgenomen de zieken en de onbekwamen.     5 stuiver. 

Art. 11 ieder moet op de dagen van de processie van het allerheiligste een  

half uur voor de mis tegenwoordig zijn, in de kamer om met goed  

gestelde orde twee en twee op het begin van het geluid der klokken  

naar de kerk te gaan een ieder met zijn flambou op straf van.  5 stuiver. 

Art. 12 al wie op de dagen der processie te laat komt of niet compagreerd in  

de kamer voor de mis om de goede orde te volgen al wie aan de mis  

voor het broederschap geardumeert in komt na dat de priester de mis  

begonnen heeft voor den voet van het altaar,     3 stuiver. 

Art. 13 zoo den snaphaan van een compagneerende als men den vogel schiet  

onder den schietboom op de pan afbrand dan moet hij het geweer eenige  

tijt met den loop omhoog houden om alle onheil te voorkomen,  5 stuiver. 

Art. 14 ieder officier goed gekleed en voorzien zijnde op alle hunne  

vergaderingen met het ordement van  graad op plaats tegenwoordig  

op straf van,          10 stuiver. 

Art. 15 niemand van de compeers officier of soldaat mag eenig verliessel hebben  

van het ordement van zijner graad, op plaats en allen een bloem meiken  

op den hoed,         10 stuiver. 
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Art. 16 niemand mag verkleed zijn tot looper of hoegenaamd op straf van,  10 stuiver. 

Art. 17 niemand mag te paard rijden dan trompetter en standaartdrager op straf van, 1 gulden. 

Art. 18 al wie trompet blaast of trommel slaat na den ondergang der zon betaalt 10 stuiver. 

Reglement bijgevoeg goed bevonden te Eygen-Bilsen 21 november 1911. 

 

Art. 1 vergaderingen of feesten die door den bestuurraad gesteld worden om met al de leden der 

maatschappije in beraad te gaan is elk lid die door den post of door een bode verwittig word bij te 

woonen en of hij aan de oproep voldoet verplicht ten voordeelen der maatschappije het bedrag te 

betalen wat elk der leden betaalt. 

 

Art. 2 kan van deze verplichtingen ontslagen worden. Hij die door ziekte of door het bestuur 

aanneembare feiten niet bij machte is geweest de vergadering bij te woonen. 

 

Art. 3 kermis feesten, muziek feesten of feesten van andere maatschappije dat zijn en blijven 

onaanneembare feiten om verplichting tot betaling ontslagen te worden. 

 

Art. 4 op zon- en kerkelijke feestdagen worden ook geen verschooningen van arbeid van welken 

aard hij ook wezen mag aanvaart om van verplichting tot betaling ontslagen te worden. 

 

Art. 5 dat elke jongen schutter zooveel mogelijk elke mis of begrafenis van een lid bijwoonen 

men is zelfs verplicht van bij beide voorgemelde plechtigheden als ook in de processie 

tegenwoordig te zijn dat hij niet bij machte is een plaatsvervanger stelle. 

 

Art. 6 hij die de maatschappije verlaat en schulden na laat die zal zijnen naam ten 

eeuwigeschanden in de schutters boeken met de na gelatene schuld aangeteekent worden en daar 

na nooit meer aangenomen worden. 

 

     

 

 

 

 

Het bestuur 

 

Den commandant Egidius Wijnen. 
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Schutterij O.L.V.Presentatie of jonge schutterij. 
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Verscheidene platen hangen geketend aan een gekroonde zilveren arend. 

 

 
 

Bijzonderste plaat wapenschild de Heusch, jaarschrift 1753. 

 

 

 

Virtus non postulat annos VIX Natus Arnoldus de Heusch fit rex Eygenblisiensis magnificus et 

gloriosus, vivat Arnoldus illustrissimus Eygenblisiensis rex vivat, koning in 1753. 

 

 
 

Dyrick Boelen koning in 1756. 
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Eikenboom waaronder opschrift: 

Nunc laus nunc honos sit domino Rubeunt Withofs sub arbore rosae. 

Koning in 1758. 

 

 

 
 

Francis Joost koning in 1759. 

 

 
 

 

Jaspar Steegen koning in 1760. 

 

 
 

 

 



 12 

Jaspar Steegen (1738-1812) koning in 1763, gehuwd in 1763 met Gertrude Peters. Dit waren 

de ouders van Elisabeth Steegen (Wolfsbergske) vrouw van baron Adrien de Heusch voor hen                       

werd een huis gebouwd op de Hoefaert, in 1789 door baron Jean-Louis de Heusch. 

 

 
 

Roy Barthel Broux de l' an 1765 collecteur des impots au quartier d' Eygen-Bilsen. 

Barthel was afkomstig van Hoelbeek, was gehuwd met Barbara Welter eveneens uit 

Hoelbeek 
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Petrus Withofs geboren in 1739 en overleden in 1823, in 1773 tot koning gekroond, was 

gehuwd in 1760 met Genoveva Lenaerts, dochter van Geurdt Lenaerts, geboren aan de Esweg 

in het huis waar nu Jozef Parthoens-Emmelen woont. Hadden een kind, Maria die gehuwd 

was met Lambert Jans in 1782 en dit is de bedovergrootvader van Lemmeke Jans. 

 

 
 

Jan Brouckx koning in 1780. Waarschijnlijk heeft hij op Hommelen gewoont was gehuwd 

met Catharina Martens en hadden geen kinderen. 

 

 
 

Jan Brouckx, vaandeldrager en voorzitter van de gilden van Spouwen en Rosmeer 
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Francis Swennen, geboren in 1859 en overleden in 1928 was gehuwd met Marie Loix uit 

Mopertingen, zij waren de ouders van Margriet de vrouw van dokter Van Roey. 

Hij was koning in 1783 en 1784. 

 

 
 

Petrus Withofs, was molenaar, geboren op 12 maart 1716, huwde met dispensatie in de vierde 

graad, op 7 augustus 1742, met Isabella Jans. Hij overleed op 9 december 1792. 

Hij was  koning in 1788. 

 

 

Lambertus Jorissen als jager. 
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Laurentius Withofs koning in 1813. 

 

 
 

M.W. 1819. 

 

 
 

J. Stulens van Eygenbilzen molenaer in 1856 
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Godfried Vandooren koning in 1856. Geboren in 1812 gehuwd met Maria Broux in 1846, 

hadden twee kinderen, Arnold en Jan, Jan had een zoon Godfried (Frie), de vader van Jean 

van Sille. 

 

 
 

Peter Meesters (Drollige), kapitein der jonge schutte in 1862, geboren in 1832 en gehuwd in 

1867, was de overgrootvader van Maria Meesters vrouw van Willy Stulens. 

 

 
 

Paulus Croux, koning in 1869, geboren in 1837, gehuwd in 1877 had twee kinderen, Henrikus 

en Gertrude. Henrikus (Rikes) was de vader van Jan van Riekesze, Gertrude was de 

grootmoeder van Achielle Broux. 
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Ten jaren 1865 bestond de maatschappije jongeschutterije nog uit een zeer klein getal leden 

namelijk. 

 

Peter Meesters, Francis Moosen, Mathijs Vandooren, Jan Boelen, Theodoor Martens, Arnold 

Vandooren en Jan Timmermans. 

Deze voorgenoemde personen hielden trouw aan hun vaandel, schoten jaarlijks den konings 

vogel en volgde trouw de voorschriften van den standregel der maatschappije. In dat zelfde jaar 

werd Peter Meesters als kapitein gekozen.  En deze trouwe schutter spaarde geene moeite om de 

jonge schutterije te doen herleven, zijn moeite werd beloond want een groot aantal personen 

stelde zich onder zijn bestuur. 

 

We hadden ook nog Willem Hensen (van Lebede) koning in 1872. 

 

 
 

M. Zwinnen in 1873. Francis Jans koning in 1879, gehuwd in 1895 met Anna Daenen, hadden 

zeven kinderen waaronder Jan en Doris van Veeskes Antje uit de zavelkuil. 
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Jan Timmermans, (Janneke aon de k’pel) koning in 1888, geboren in 1837, gehuwd in 1874 met 

Genoveva Lathouwers, hadden zeven kinderen waaronder "kinner Mieke" of "Mieke van 

Vijvke". 

 

De daarop volgende jaren gingen rustig voorbij tot in 1888 toen Jan Timmermans voor den derde 

male den konings vogel afschoot namelijk ten jare: 1886-1887 en 1888.  Nu kende de vreugde 

der maatschappije geen eindperken meer want nu hadden ze een hooger bestuur.  Ook werd den 

heer Jan Timmermans nog hetzelfde jaar ingehuldigd en als keizer gekroond ook vereerde hem 

de jongeschutterije het zilvere kruis. 

 

 
 

19 juli 1891, na 25 jaren trouw den voordeelen des maatschappije te hebben gearbeid werd den 

heer Peter Meesters kapitein op eene bijzondere grootsche wijzen ingehuldigd en schonk hem de 

maaschappije het zilvere kruis. 

 

12 juni 1892, had de gewone prijsvogelschieting plaats. Indien het weder dit feest zal 

begunstigen, zal de jonkheid wederom een blijde en aangename dag mogen smaken. Immers de 

stoet der dappere maatschappij is keurvol opgetooid, vol orde en heel talrijk. 

 

Uit de Bilzenaar (D.B), op zaterdag 4 december 1892, rond halfeen des middags is er brand 

ontstaan, eene grootte en onschatbare ramp trof de jongeschutterije hun vergaderplaats brande af, 

dit was de woning van Jan Hensen, herbergier op het dorpsplein, 'Café du Centre'.  Enige 

huismeubelen kon men redden doch aan blussen viel niet te denken, in deze brand verloor de 

maatschappije haar tweehondersjarige 

Standaert een prachtstuk in groenen vloer 

en tevens hunne papieren welke dagtekende 

uit de 11de eeuw. In dees verleden dagen 

bestondt de jongeschutterije onder de naam, 

piek of lans dragers, en deed dienst als 

beschermers van kerk en processies. Voor 

een nieuw vaandel heeft men moeten 

wachten tot mei 1910, de inwoners hebben 

er goed aan bijgedragen onze dank voor dit 

schoon gebaar." Bravo en leve de Jonge 

schutterij". 
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Uit D.B, 1893 op zondag 11 juni . Prachtig was het feest door onze dappere maatschappij "De 

Jonge Schutterij" ingericht.  De jaarlijkse vogelschieting, lokt inwoners en naburen het dorpsplein 

op, om uit nieuwsgierigheid de volkrijke stoet te kunnen bewonderen.  Eer en lof aan hun 

moedige kapitein Peter Meesters die aan zijn schutters innig verkleefd is. 

 

 

Uit D.B, 1893 op zondag 18 juni. Een vergeten kermis artikel. Enige poetsenmakers hebben er 

weer vermaak in gevonden hun nachtelijk stieltje uit te voeren. Op zondag 18 juni vierde de oude 

schutterij haar jaarlijks schuttersfeest. Daar de vogel die te dier gelegenheid geschoten wordt, 

nogal tamelijk vast op zijn post stond, is het onze dappere schutters onmogelijk geweest dezelfde 

dag die vogel af te schieten. Er werd dan ook eenparig besloten, het werk voort te zetten op 

kermismaandag 26 juni, doch onze grappenmakers waren met dit besluit niet tevreden en hebben 

op een aardige manier hun ontevredenheid getoond. Ze hebben namelijk tussen zaterdag en 

zondag de schietboom neergelaten, de vogel van zijn nest gehaald en er in zijn plaatse een 

manneken op gezet dat met een strohoed op het hoofd en een pijpke in de mond zeer in zijn schik 

bleek te zijn op zijn verheven plaats. Er werd ook een opschrift bijgevoegd; 

Luistert schutters al te gaar, het wordt u vriendelijk aanbevolen, schiet beter op een ander jaar, 

anders wordt de vogel weer gestolen. 

Men zal licht begrijpen dat ‘s anderendaags met deze poets gelachen werd, echter niet door de 

oude schutters. Deze waren natuurlijk in een rechtvaardige gramschap en zouden heel zeker de 

daders, indien zij ze kenden naar behoren gestraft hebben. Hun woede werd echter nog meer 

aangevuurd toen ze ’s maandags wilden vogelschieten. Om tot dat doel te geraken moest 

natuurlijk de schietboom neergelaten worden, het dichterlijk manneken eraf gedaan en een vogel 

in zijn plaats gezet. “Dat ging zo gemakkelijk niet”. Onze grappenmakers hadden de schietboom 

met een zeer lang ijzer in de schede vastgenageld. Zodanig dat er contre la force geen resistance 

meer was en dat er met een list moest worden te werk gegaan, er werd dan ook een gat in de 

schietboom gekapt en het ijzer eruit gehaald, waarna het manneken weer het aardse kon betreden 

en er een vogel op de boom werd geplaatst. En nu aan het schieten, het scheen als had de raad 

van het manneken invloed op de schutters uitgeoefend, want na enige schoten gelost te hebben, 

werd de vogel naar beneden gehaald. Wie mogen de daders wel zijn? Daarover worden vele 

gissingen gemaakt. Het zou dan ook jammer zijn, dat zich de oude schutterij door dit gebeuren 

zouden laten ontmoedigen en dat de schutterij daardoor zou moeten lijden. 

  

In 1900 werd den konings vogel afgeschoten door Adolf Withofs geboren in 1877, gehuwd in 

1906 met Anna Nijssen van Mopertingen, grootouders van Annie uit het "Schuttershof". 

Adolf, was zadelmaker-herbergier. 

In 1901 en 1902 is den koningsvogel afgeschoten door: 

Willem Martens 1867-1962, gehuwd in 1897 met Joanna Stulens, Willem was de broer van 

Simon (Seme) en de grootvader van Willy Martens-Jans. 

In 1901 was het lokaal van de schutterij bij Cornelis Schoups aan de statie. 
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Uit D.B,in 1902 op 12 juli.  

De jonge schutterij schoot zondag den vogel. Ofschoon het weder gunstig was ontbraken er vele 

leden. Rond drie uren, half vier, trok den stoet naar de heide waar den schietboom staat. De trom 

roffelde, het vaandel zwaaide en de schutters in gelid zongen in de maat: 

 

Jongens gaat op zij 

Den tram die komt voorbij 

En hij rijdt op een kwartier 

Van Beerenbroek tot hier. 

 

Op de heide was het volop feest. De schutters lapten er ferm op los en de koningkroon werd 

deftig betwist. De eer kwam nogthans aan den knapste toe, in den persoon van Adolf Withofs, die 

na een daverend schot de vogel de lucht inzond. 

Goed werd er nadien gefeest en gedronken. De goede verstandhouding heerschte tot laat in den 

avond en klokslag tien trokken oversten en soldaten wel vergenoegd huiswaarts. Een woord van 

eer aan den geachten kapitein Peter Meesters, die nu rond de 36 jaar als kapitein de jonge 

schutters bestiert. Een compliment aan de andere heeren oversten, majoor, luitenanten en onder 

luitenanten, aan den gedienstige secretaris, Herman Welters, een fijne schutter en een knap 

medelid, aan den ijverigen  Kamer-meester, Joris Hensen, die altoos weet te zorgen dat alles goed 

op zijn poten staat en de glazen altijd goed gevuld blijven. En dan nog een dubbel bravo voor 

trommelaar en vaandeldrager, Jean Schils, deze laatste die trouw aan het geëerd vaandel der 

schutterij, er voor strijdt en er voor sterft. Lang leven de schutterij. 

 

In 1903 en 1904 is den konings vogel afgeschoten door: 

Egidius Wijnen 1877-1931, gehuwd in 1912 met Agnes Meesters, waren de ouders van Pie 

Wijnen (Wolfsberg). 

 

DB 12 juni 1904. Daar de schutterij op zondag 12 juni haar feest vierde, had men zaterdag 11 

juni eenige herstellingen aan den schietboom gedaan. Toen op zekere hoogte den schietboom 

brak en krakend neer stortte, een persoon in zijn val kwetste, hij liep per geluk maar enkele 

kneuzingen op. Het was maar goed dat Nol den smid en Manuske er rap bij waren om dit ongeval 

te herstellen. Weldra prijkte de sierlijke vogel op den wel 50 voet (ongeveer 15 meter) hoogen 

schietboom en daarna rap de flesch met Bachus nat gevuld om het ongeval te vergeten, maar een 

ongeluk komt nooit alleen, want de flesch was met den vogel vliegen. Doch het spreekwoord 

komt hier van pas, einde goed alles goed; daarom hartelijk dank aan den kapitein der oude 

schutterij, alsmede aan de heer Nol en Manuske voor hunne offervaardigheid. 

  

In 1905 en 1906 is den konings vogel afgeschoten door: 

Egidius Peters. 
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In 1907,1908 en 1909 is den konings vogel afgeschoten door: 

Adolf Withofs en op den tiende mei 1910 als keizer gekroond en ingehuldigd. Ook werd op den 

zelfde datum het nieuw prachtig vaandel ingehuldigd. In die tijd was het lokaal van de Jonge 

Schutterij gevestigd in café (De Vlaamse Kerels) op de Hartenberg bij Pie Nijst-Clerx. 

 

 
 

Uit D.B. op 9 april 1910 is nieuwe vaandel onzer jonge schutterij aangekomen. Het is een 

prachtig en fijn afgewerkt stukje dat tot eer strekt van het gekend huis Berten, Colettinnenstraat 

nr. 9 te Brugge. Smaakvol versiert met de schoonste ornamenten en kundig gebrodeerd en dat 

zonder overtolligheid van kleuren, is het nieuwe vaandel iets bijzonder schoon. Ook zal de jonge 

schutterij er aan houden dit vaandel plechtig in te huldigen. 

 

 
 

Uit D.B. zondag e.k. 12 juni 1910 om 1 ½ (half twee) uren namiddag zal de gunstig gekende 

jonge schutterij een schoon feest vieren, te weten de kroning van den keizer Adolf Withofs en de 

inhuldiging van haar nieuw vaandel. Vele schutterijen van den omtrek hebben hunne 

medewerking aan dit schoon feest toegezegd. Zij die er nog zouden aan deelnemen kunnen zich 

aangeven voor donderdag avond met te schrijven aan den kapitein M. Peter-Meesters alhier. 

Onder de vreemde deelnemende schutterijen worden drij geldprijzen verlot van 20, 10 en 5 

franken, mits dat zij deelnemen aan den optocht met hare vlag of vaandel. De knappe fanfaar van 

ons dorp en tevens ook de andere maatschappijen onzer gemeente zullen aan den stoet deelnemen 

en het feest opluisteren. 



 22 

De nieuwe keizer en zijn gevolg, begeleid van een eerewacht, zullen in verschillige rijtuigen aan 

den stoet deelnemen. De vergadering der maatschappijen heeft plaats aan het lokaal der jonge 

schutterij, bij Peter Nijst-Clerx, café, op den Hartenberg, en is bepaald te 1 ½  uren namiddag. 

Deze plechtigheid staat onder de bescherming van het gemeentebestuur. Onmiddellijk na het lof, 

zullen de maatschappijen aan het lokaal der feestvierende schutterij zich in stoet begeven ten 

herberge van Hendrik Steegen-Mertens, aan den schietboom op de Locht, om aldaar den nieuwen 

keizer te gaan halen. De stoet zal geopend worden door twee trompetters en een vaandeldrager te 

peerd, onmiddellijk gevolgd door de velo-club ‘De Eikel’ met zijnen schoonen nieuwen 

standaard, dan de fanfaar die onder het spelen van harer schoonste feestmarchen en pas-redoublés 

den optocht zal verlevendigen. Komen dan de vele ingeschreven maatschappijen en onder andere 

de knappe ‘Oude schutterij’ met vaandeldrager, trommelaar, enz., onder bevel van den altijd even 

jeugdigen kapitein-jonkman Leonard Meesters. Zullen dan volgen de ‘Jonge Schutterij’ met het 

nieuw vaandel voorop en de rijtuigen waarin de keizer omringd van ruiters te peerd en de 

kapitein met zijn militairen staf zullen plaats genomen hebben. De flinke vereeniging onzer 

‘Oude-Soldaten’ zal den stoet sluiten en de orde handhaven. De kroning van den keizer zal plaats 

hebben ten dorpspleine in tegenwoordigheid van de Gemeente Overheid en onder het spelen van 

het vaderlandsch lied, waarna de kapitein der ‘Jonge Schutterij’ het woord zal voeren. 

Zaterdag avond wordt het feest door honderd kanonschoten aangekondigd. De bewoners wordt 

gevraagd hunne huizen te bevlaggen. 

 

In 1910 is den konings vogels afgeschoten door: 

Simon Huskens (Seimke) dood gebliksemd in 1946 aan het Kruisje op de Schuthagen. 

Was de vader van Isabella (Bel van Seimke). 

 

In 1911 is den konings vogel afgelapt door Jan Huysmans. Geboren in 1875 en overleden in 1916 

was gehuwd in 1902 met Cornelia Meesters, dit zijn de groorouders van Leon Huysmans uit de 

Briel. 

 

 
 

In 1912 en 1913 is den konings vogel afgeschoten door: 

Renier Hannon geboren in 1879 en gehuwd in 1901 met Elisa Steegen, was de vader van Fin 

Noben Hannon uit de Beekomstraat. 
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In 1912 den kapitein werd door lamheid getroffen en is niet meer bekwaam om de Maatschappije 

verder te kunnen bestuuren, stelt daarom zijn zoon Pieter als hulps kapitein aan. 

 

In 1913 bied de maatschappije haar lammen kapitein een ruiker bloemen en zetel aan. 

 

In 1914 is den konings vogel afgeschoten door: 

Lambert Meers 1863-1934, gehuwd met Helena Muizenbeek grootvader van Lambert Meers 

schrijnwerker in Beerenbroek. 

 

In 1914 werd de jongeschutterije  pijnlijk getroffen door het afsterven van hun kapitein na bijna 

50 jaar (van 1862 tot 1914) dezen eere plaats met eer bekleed te hebben. Na het afsterven van den 

kapitein Peter Meesters wordt zijn zoon Pieter als opvolger gekozen. 

 

 
 

In 1915 door het uitbreeken van den Belgis - Duitsche oorlog is de maatschappije niet bij machte 

geweest haar konings vogel te schieten, in vier achter een volgende jaren 1915, 1916, 1917 en 

1918 doch onderhoud tegen Duitsch gebod de vergaderingen op de gestelde en gewoone dagen. 

 

In 1919 is den konings vogel afgeschoten door: 

Lambert Meers. 

 

In 1920 is den konings vogel afgeschoten door: 

Ferdinand Withofs 1880-1939, broer van Adolf Withofs. 

 

In 1921 is den konings vogel afgeschoten door: 

Theodoor Moosen 1887-1928, broer van Marie Moosen - Wils onze honderdjarige in 1998. 

Na 25 jaren als raadslid en commandant der maatschappije te hebben doorgebracht huldig de 

voorgenoemde maatschappije hare commandant Egidius Wijnen op plechtige wijze en spelt hem 

het Gouden Kruis op den borst den 21ste augustus van het voorgenoemd jaar. 
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In 1922 waren de oprichters van den nieuwen schietboom. 

 

 
  

 

 

 

1. M. Vandooren 

 2. A. Withofs   keizer 

 3. E. Wijnen   commandant (foto 8
ste

 van links) 

 4. W. Biesmans  luitenant 

 5. J. Meesters 

 6. A. Vandamme 

 7. S. Huskens   majoor (foto 6
de

 van links) 

 8. P. Nijst   raad van bestuur 

 9. P. Meesters   kapitein 

10. H. Welters 

11. L. Meers 

12. G. Swennen  luitenant-vaandeldrager  (foto 4
de 

 van links) 

13. H. Steegen   onder-luitenant 

14. J. Meesters  kamerheer 

15. J. Timmermans  oud keizer 

16. T. Moosen   schrijver 

17. F. Jans 

18. G. Vandooren  luitenant-colonel 

19. A. Vandooren  (foto 3
de

 van links) 

20. F. Withofs   trompetter 

21. H. Meers   raad van bestuur 

22. M. Morias 

23. H. Thomson 

24. P. Boelen 

25. D. Schoups 
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26. M. Swennen  colonel (foto 7
de

 van links) 

27. C. Schoups 

28. J. Rijnders 

29. R. Biesmans 

30. W. Swennen 

31. R. Biesmans 

32. M. Martens 

33. P. Biesmans 

34. J. Swennen 

35. J. Vandooren  (foto 2
de

 van links) 

36. T. Jans 

37. G. Timmermans  tamboer 

38. P. Broux 

39. T. Brepoels  (foto 5
de

 van links) 

40. H. Steegen 

41. P. Meesters. 

 

 

 

In 1922 schiet Egidius Wijnen den koningsvogel af. 

Door de jonge schutterij wordt een nieuwe schietboom in eikenhout opgericht in Belges driekleur 

op den top des booms wapperde de Vlaamsch leeuw naast des Belges driekleur vlag. 

Nauwelijks prijkte den nieuwen schietboom in de hoogte of het bestuur ging over tot het 

bespreeken voor nieuwe klakken (kepie's) en witte broeken en reeds den tiende mei van het 

zelfde jaar, luisterde ze getooie met nieuwe klakken en witte broeken het vaandelfeest des 

Vlaamsche Oudstrijders van Munsterbilzen met hun tegenwoordigheid op. 
 

In 1923 den 29ste april bieden de jonge schutters een geschenk aan Jean Timmermans oud keizer 

der maatschappije welke 70 jaren onafgebroken deel des maatschappije maakte. Sinds 1888 was 

Jean, keizer gekroond en is dit ten huidigen dagen nog. 

Op Pinkstmaandag zal onze schutterij deelnemen aan het schutters feest te Hoelbeek. 

Den 17de juni wordt den koningsvogel geveld door Egidius Wijnen oud koning en commandant. 

Den 26ste augustus, de jonge schutterije bied een bloementeil aan hun keizer Adolf Withofs bij 

zijn naamfeest. Ook luisterd de jonge schutterije met haar tegenwoordigheid het inhuldigingsfeest 

der nieuwe schutterije St. Adrianus te Hoelbeek op en behaalt den eerste prijs met schieten. 

 

Op zondag 1 juni 1924 werd een groot schuttersfeest gegeven door schutterij St. Niklaas ter 

gelegenheid hun 5de eeuwfeest, met medewerking van volgende schutterijen. 

Hoelbeek, St.Adrianus. Asch, St.Bastiaan. Eygenbilzen, O.L.V.P.  Gruitrode, St.Gertrudis en 

St.Jacobus.  Waltwilder, St.Sabastiaan.  Gr.Spauwen, St.Lambertus.  Martenslinde, schutterij.  

Mopertingen, schutterij.  Munsterbilzen, St.Sebastianus. 
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In 1924 den 15de juni wordt den konings vogel geveld door Egidius Wijnen voor den derde maal 

en behaalt alzoo den eeretitel van keizer der maatschappije. 

Den 22ste juni ware Jean Jans als commandant der maatschappije gekozen in vervanging van 

Egidius Wijnen thans keizer. Welke zijn sabel als eigendom der voorgenoemde maatschappije 

geeft en welke steeds door hun kommandant zal gedragen worden. 

 

 
 

In 1924 bij de viering der benoeming tot koninglijke schutterij der oude schutterij van Waltwilder 

behaalde onze schutterije den eere en eerste prijs met haar vaandel, doch de gewonne geldsom 

werd geschonken aan het nieuw katholiek volkshuis van Waltwilder. 

 

In 1924 den 17de november word het beeld O.L.V.P. gewijd en in het lokaal der maatschappije 

geplaats, dat beeld zal ten  alle tijden het eygendom der maatschappije zijn en in hun lokaal 

bewaard blijven. 
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Hier volgen de namen der schutters plaatstellers van het beeld. 

 

 1.     Adolf Withofs   oud  Keizer 

2. Mathieu Vandooren 

3. Pieter Meesters   kapitein 

4. Egidus Wijnen   Keizer 

5. Simon Huskens   majoor 

6. Herman Welters 

7. Herman Meers   raad van bestuur 

8. Lambert Meers 

9. Godfried Swennen  luitenant – vaandeldrager 

10. Jean Swennen 

11. Willem Swennen 

12. Henrie Steegen   onder-luitenant 

13. Jean Timmermans  oud Keizer 

14. Gerard Timmermans  tamboer 

15. Arnold Vandooren 

16. Jean Vandooren 

17. Godfried Vandooren  luitenant-colonel 

18. Jean Meesters   kamerheer 

19. François Jans 

20. Ferdinand Withofs  trompetter 

21. Pieter Broux 

22. Martinus Morias 

23. Pie Nijst    raad van bestuur 

24. Renier Biesmans 

25. Willem Biesmans  luitenant 

26. Pieter Biesman 

27. Pieter Boelen 

28. Jean Reinders 

29. Adolf Schoups 

30. Hubert Thomson 

31. Joseph Meesters   schrijver 

32. Martinus Martens 

33. August Vandamme 

34. Lambert Steegen 

35. Theodoor Jans 

36. Lambert Frederix 

37. Jean Jans   commandant 

38. Michiel Swennen  colonel 

39. Pieter Gerards 

40. Pieter Meesters 

41. Willem Meesters. 
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Zondag 24 mei 1925,zal onze schutterij, een 

feestdag inrichten ter gelegenheid der inhuldiging 

van haren ‘Keizer’ Egidius Wijnen, die voor zijn 

iever en zijn dapperheid zal bekroond worden. 

Daarom durft de aloude schuttersgilde ook rekenen 

op al de zustervereenigingen uit de omliggende met 

dewelke zij steeds zoo vriendschappelijk en eenparig 

leefde.  

Op die dag was ons dorp in volle feest. Om 2 uren 

vormde zich een prachtige stoet op den Hartenberg. 

Alle schutterijen uit den omtrek met hun oude 

vaandels, trommelslagers en klaroenen voorop, 

gevolgd van den schutterskoning, feestelijk getooid 

met de merkwaardige eeretekens hunner 

eeuwenoude maatschappij, waren van de partij, de 

harmonie Aurora en de katholieke harmonie van 

Bilzen voor opwekkende stapmarchen. Aan den 

schietboom werd de feestheld afgehaald en 

verwelkomd, op eenen platten wagen hadden de drie 

keizers der schuttersgilden van Eygenbilzen naast 

een aantal bruidjes plaats genomen. Bij den 

terugkeer naar de feestweide hield de heer August Vandamme eene roerende toespraak aan het 

monument der gevallen soldaten tijdens den oorlog, waarin ook een lid der jonge schutterij zijn 

leven voor den vrede opofferde. Diep ontroerd dankte de heer Wijnen in gepaste woorden voor 

de eer hem aangedaan. De beide harmonies gaven een flink concert terwijl de schietprijskamp 

voort duurde. Zulk echt volksfeest strekt de inrichters tot eer en wordt in zoete herinnering door 

iedereen bewaard. 

   

In 1925 werd de koningsvogel geveld door   Adolf Schoups. 

 

Op zondag 29 augustus 1926 heeft er feest plaats van de viering van den heer Jean Timmermans 

als 75 jarig lid der jonge schutterij. 

 

In 1926 werd de koningsvogel geveld door Jean Vandooren 

 

Zooals gewoonlijk had zondag 12 juni 1927 de jaarlijkse vogenschieting plaats. Dit jaar scheen 

de strijd bijzonder hevig te zijn, immers ging het om de keizerskroon. Van in den beginne ging 

het duchtig op los tusschen de twee partijen, de eene om de kroon te veroveren, de andere om ze 

te behouden. Doch van alle kanten met vernieuwden ijver werd den vogel aangevallen, die geen 

weerstand kon blijven bieden. Eindelijk door een welgemikt schot van ’s keizers oudsten zoon, 

onder daverende toejuichingen neergehaald. Proficiat Peter. Thans begroeten we den vader als 

keizer en den zoon als koning der jonge schutterij.  

 

 

 

 

 



 29 

In 1928, koning Pieter Wijnen 

In 1929, koning Theodoor Brepoels 

In 1930, koning Jean Vandooren 

In 1931, koning Jean Vandooren 

In 1932  koning Lambert Meers 

 

In 1932 behaagde het zijne majesteit koning Albert 1 de maatschappij O.L.V.P tot koninglijke 

maatschappij te benoemen. 
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In 1933, koning Michiel Swennen 

In 1934, koning Willem Swennen 

In 1935, koning Arnold Vandooren 
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In 1936, koning Jean Vandooren 

In 1937, koning Jean Vandooren 

In 1938, koning Jean Vandooren 

Door drie maal achter elkaar de koningsvogel af te schieten werd men tot Keizer gekroond. 

 

In 1939, mobilisatie en dreigend oorlogsgevaar waren de oorzaak dat alle activiteiten werden 

stopgezet. Het uitbreken van de oorlog op 10 mei 1940 waarbij ons dorp zwaar geteisterd werd en 

de daaruit volgende ontreddering en inlevering der wapens waren niet van aard om onze 

schuttersgilde tot grotere bloei te brengen, integendeel de periode 1939 – 1945 kunnen we de 

“dode periode” noemen. 

 

 

In 1947 werden de koppen van de oude en trouwe schutters bijeen gestoken om nieuw leven 

in de schutterij te brengen. 

 

Het bestuur werd herkozen en niet minder dan 30 man is de schuttersgilde weer sterk. 

 

 1.   Michiel Swennen    kolonel 

 2.   Theo Brepoels    kapitein-voorzitter 

 3.   Clement Jans    majoor 

 4.   Pierre Withofs    commandant 

 5.   Godfried Swennen   luitenant-vaandeldrager 

 6.   Mathieu Frederix    raadsheer 

 7.   Jozef Claes    schatbewaarder 

 8.   Isidoor Swennen    schrijver 

 9.   Jan Vandooren    keizer 

10.  Willy Broux    tamboer 

11.  Gust Schoups 

12.  Hubert Bangels 

13.  Frans Withofs 

14. Adolf Withofs 

15. Pierre Withofs 

16. Desiré Withofs 

17. Theofiel Martens 

18. Jan Hermans 

19. Albert Hermans 

20. Albert Swennen 

21. Jul Swennen 

22. Mathieu steegen 

23. Laurent Poesmans 

24. Florent Vanhoof 

25. Hyacinth Huybrechts 

26. Pierre Meers 

27. Leonard Swennen   koning 

28. Lambert Biesmans 

29. Jan Steegen 

30. Victor Lemmens. 
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In 1948,  werd besloten een nieuwe schietboom op te richten en het volgende jaar weer 

vogelschieting te houden. Ook werd het beeld van  O. L. Vrouw weer in de processie 

meegedragen. 

 

 

 
 

 

 

 

In 1949,  had de eerste naoorlogse vogelschieting veel bijval. Leonard Swennen het jongste lid 

der schuttersgilde lukte met een meesterlijk schot de vogel neer te halen. Daarmee bewees hij uit 

het goede hout van zijn vader gesneden te zijn. Leonard, gehuwd in 1953 met Josée Swennen. 
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Rondgang voor nieuw vaandel, het oude had veel geleden door de oorlogsomstandigheden en 

ouderdom. Deze omhaling bracht een mooie som bij elkaar en bewees dat de schutterij goed 

gezien is in Eigenbilzen. 

De rondhaling heeft 7.000 bef. opgebracht. 

Het nieuw vaandel koste7.500 bef. 

 

 
 

 

 

1950,  op de jaarlijkse koningschieting was veel belangstelling en werd heftig betwist tot dat ons 

lid Arnold Vandooren in laatste instanties met een meesterlijk schot den vogel neerhaalde. 

Verschillende nieuwe leden kregen alsdan ook den doop van de maatschappij. Ons nieuw vaandel 

werd in november op ons jaarlijks feest tentoongesteld, het is een kopie van onze vroegere 

vaandels, en werd met kunstenaars hand gemaakt door de E. Zusters van het klooster te Lafelt. 

 

1951,  de beste schutters hadden zich weer rond de schietboom geschaard. Na een heftige 

betwisting tussen Theo Brepoels en Frans Withofs was het onze Kolonel Michel Swennen die 

den koningsvogel naar beneden haalde. Bij deze gelegenheid was ook onze nieuwe Comandant 

Laurent Poesmans in funtie geflankeerd door onze nieuwe Majoor Florent Vanhoof. 

Peter Withofs ontslaggevende Commandant en Clement Jans ontslaggevende Majoor beiden 

verhuisd naar Genk.  Zoo als andere jaren werd weer een soupè gegeven op onze jaarlijkse 

feestavond waarop overgegaan werd tot de bestelling van nieuwe klakken. 

Het verslag der kas gaf een saldo van 4.437,50 bef. 
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Het bestuur van onze schutterij O.L.V.P voor het jaar 1951. 

 

Theo Brepoels    Kapitein – Commandant 

Michel Swennen   Kolonel 

Isidoor Swennen   Schrijver 

Florent Vanhoof   Majoor 

Laurent Poesmans   Commandant 

Godfried Swennen   Luitenant – vaandeldrager 

Pieter Withofs    1
ste

 Luitenant 

Vic Vangronsveld   2
de

 Luitenant 

Mathijs Frederix   1
ste

 Raadsheer 

Jan Hermans    2
de

 Raadsheer 

Willy Broux    tamboer 

 

1952,   het was dan ook met fierheid dat onze leden met hun nieuwe klakken opstapte naar de 

schietboom waar Arnold Vandooren den vogel naar beneden haalde. Ook werd er een uitstap naar 

Gellik gedaan, waar bijna voltallig aan deelgenomen werd. In het jaar verloren wij door afsterven 

een onzer trouwste leden Jan Stulens. 

 

1953,  de koningstitel werd dit jaar gewonnen door Lambert Biesmans (’t doaf Lemmeke), waar 

hem de beker werd overhandigd. 
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1954,  er werd besloten een nieuwe schietboom op te richten met klep, om met karabijn te 

schieten. De nieuwe schietboom werd geplaatst aan het lokaal. Michel Swennen onze Kolonel 

schoot zich tot koning. Op het laatste van het jaar werd een wedstrijd ingericht die door gebrek 

aan karabijnen niets opleverde. 

 

1955,  in dit jaar werd door gegaan met oefenen met karabijn 6mm, het vogelschieten was een 

mislukking daar de vogel niet werd afgeschoten. naderhand werd het koningschap op de klep 

betwist Arnold Vandooren toonde zich de beste. 

 

 

1956,  daar de kas toestand slecht was werd overgegaan tot het oprichten van een bal, dat een 

flinke winst bracht. Daarvan werd een Walter karabijn 6mm aangekocht, ook een avond in het 

lokaal wed Withofs ingericht, gaf een flinke winst. 

 

 
 

Er werden door verschillende leden nieuwe geweren aangekocht, een veel betwiste 

vogelschieting gaf Arnold Vandooren als koning. Er werd ook nog een wedstrijd ingericht met 

drie vogels, waarvan Adolf Withofs er twee wist te bemachtigen en een overging aan Albert 

Hermans. 

 

Onze Luitenant – Kolonel en kassier overleed in dit jaar. Paul Meesters nam het ambt van kassier 

op, en Adolf Withofs werd tot Luitenant verkozen. Ook werd onze schietboom verplaatst, hij 

werd opgericht op grond door de gemeente afgestaan. 

 

 

 

 

 



 36 

1957,  eerst werden drie schietbomen geplaatst om op de klep te schieten achter het lokaal, wij 

schoten in reeks  C. zij behaalde de 2
de

 klassering met verschillende bekers met drie best 

geklasseerde schutters. 

 

Ten eerste. Cornelis Stulens, met 21 punten op 25. 

Ten tweede Florent Vanhoof met 19 punten op 25. 

Ten derde   Adolf Withofs     met 17 punten op 25. 

Op de vogelschieting wist zich Arnold Vandooren voor den tweede maal tot koning te schieten. 

 

1958,  in de klassering behaalde wij de 2
de

 prijs met 113 punten daarom schoten wij in reeks  B. 

Als beste schutters hadden we:    

Cornelis Stulens   met 24/30. 

Adolf Withofs      met  22/30. 

Laurent Poesmans met 21/30. 

 

 

Op de vogelschieting wist Arnold Vandooren zich voor den derde maal koning te schieten en zo 

het keizerschap verwierf ten nadelen van zijn oom Jan Vandooren. 

Adolf Withofs werd met algemene stemmen tot nieuwe voorzitter aangesteld. 

 

 

1959,  de schutterij verdedigde zich zeer goed in de  B reeks. 

De beste schutters waren:        

Adolf Withofs    met 29/30. 

Cornelis Stulens met 26/30. 

Florent Vanhoof met 24/30. 

Op de vogelschieting werd Godfried Massot koning. 

 

 

1960,  wij startte weer in reeks  B waar we slechts op het nippertje aan degradatie ontsnapten. 

De beste schutters waren:   

Adolf Withofs      28/30. 

Florent Vanhoof   25/30 

Cornelis Stulens   23/30. 

De vogel werd voor den tweede maal afgeschoten door Godfried Massot. 

We melden ook het overleden van Michiel Swennen. 

 

1961,  we schoten weer in reeks  B. De vogel werd voor den derde maal geveld door Godfried 

Massot en veroverde meteen het keizerschap. 
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1962,  weer werd geschoten in reeks  B. de vogel werd geveld door Frans Vanhoof. 

 

 
 

1963,  bleven nog in  B. de vogel werd geveld door Arnold Vandooren. 

 

1964,  wij verdedigden ons succes vol in reeks  B. De koningsvogel werd geveld door Arnold 

Vandooren. 
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1965,  weer schoten wij in  B. Arnold Vandooren schoot zich voor den tweede keer tot keizer van 

de schutterij 

 

 
 

1966,  bleven nog in  B. Albert Withofs werd koning. 
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1967,  de reeks  B beviel ons goed. Arnold Vandooren velde voor de zoveelste maal de vogel. 

 

1968,  bij de nieuwe indeling der reeksen schoten wij in  C. Herman Martens werd koning. 
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1969, Arnold Vandooren velde de vogel. 

 

1970,  Herman Martens werd koning. 

 

 
 

1971,  onze schietbomen werden onteigend door dienst “Bruggen en Wegen”. Jean Broux het 

jongste lid der gilde werd koning. 

 

 
 

1972,  wij verdedigden ons nog in  C. 

Wij werden belast met het inrichten van het provinciaal koningsfeest. Er werden vier 

nieuwe bomen met schietstanden opgericht. Het feest gehouden op 13 en 15 augustus 

kende grote bijval en bracht ons  40.000 bef. in kas. 

Er werd weer een nieuwe karabijn aangekocht. 
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1973,  het koning schieten werd met de karabijn gehouden. Vic Vangronsveld werd koning. 

 

 
 

1974,  de jongere boekten succes en wonnen enkele bekers. 

Ivo Lemmens werd aangesteld als secretaris in vervanging van Victor Vangronsveld. De 

vogel werd na een hardnekkige strijd neergehaald ( 400 schoten ) door voorzitter Adolf 

Withofs. 

 

 
 

 

 

 



 42 

1975,  het was Albert Withofs wonende te Antwerpen, die zich tot koning schoot.We betreurde 

ook het overlijden van Frans Moosen, die bij een ongeval om het leven kwam. 

 

1976,  voor de laatste keer werd het koning schieten gehouden op een stuk hout. 

Het was Willy Martens die het laatste stuk naar beneden deed tuimelen. 

 

1977,  er werd verder geschoten in  C met een 2
de

 plaats als einduitslag. 

Voor het eerst werd koning schieten gehouden op de klep. Na een spannende strijd met 

Albert Nijs, was het als eerste jaar aangeslotene Ludo Hensen die zich wist tot koning te 

schieten. De beste schutter van gans het jaar was Ivo Lemmens die de schotel van 

clubkampioen mocht in ontvangst nemen. We melden ook nog het overlijden van onze 

vriend Theofiel Vangronsveld. 

 

 
 

1978,  dit jaar wist ons jongste lid  Wilfried Swennen ( 14 jaar) al de oudere te verslaan en 

werd koning. Ook hielden we een koninginnen schieting, het werd Annie Withofs die zich 

kroonde. De schotel van clubkampioen werd veroverd door Jean Steegen. 

 

1979,  het werd een goed jaar in reeks  C. Van de 42 wedstijden brachten we liefs 20 trofeeen 

mee naar het lokaal, waarvan, de wisselbeker, die we veroverden tegen de  A en de  B reeks. 

Het koning schieten op de klep werd gewonnen door Ivo Lemmens in strijd tegen Roger Rouffa. 

De schotel van beste schutter was voor Roger Rouffa. 

 

1980,  we haalde de 2
de

 plaats in de einduitslag. De jonge Rudy Delaruelle schoot zich tot 

 koning. Roger Rouffa behaalde voor de 2
de

 maal de schotel van de beste schutter. 
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1981,  we behaalde weer de 2
de

 plaats in de einduitslag. Deze keer schoot Gaby Withofs zich 

als koningin. Ivo Lemmens miste het ganse jaar geen enkel schot en werd zo 

clubkampioen. 

 

 
 

1982,  we behaalde weer de 2
de

 plaats zoals de twee vorige jaren.Wilfried Swennen schoot 

zich tot koning. Het clubkampioenschap was voor Jean-Paul  Scheepers voor Rouffa en 

Lemmens. 
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1983,  we behaalde dit jaar de 3
de

 plaats, Erwin Brepoels (9 jaar) was het jongste lid van 

de maatschappij. De koningstitel ging naar Adolf Withofs. De trofeè van clubkampioen 

ging met een puntje verschil naar Ivo Lemmens voor Gus Panis en Jean-Paul Scheepers. 

We betreuren ook nog het overlijden van Frans Vanhoof. 

 

1984,  in  C waren we goed thuis en haalde weer de 3
de

 plaats. Frits Kellens werd koning. 

De prijzen van clubkampioen werden tijdens het jaarlijks feest uitgereikt aan J. P 

Scheepers ten 2
de

 Rouffa en den 3
de

 aan Gus Panis. 

 

 

 
 

1985, in C waren we goed thuis. Als 13 jarige heeft Manuella Olijff zich tot kampioene der 

jongere, meisjes van het gewest zand-leem gekroond. 
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1986,  promoveerden we naar B. 

 

 
 

 

 

1987, zakten we terug naar C. 

 

 

1988, tot 1992 schoten we in C.  

Vaesen Marc was koning 
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1990, Cornelis Stulens werd koning. 

 

 
 

1991, Lucien Olijff en Gerda Mommers, koning en koningin 
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1992, promoveerden we terug naar B, en dat tot 1995. 

Jean Steegen en Sonja Broux, koning en koningin 

 

 
 

 

1994, op 16 april werd de VZW opgericht. 

 

 
 

Ter gelegenheid van deze oprichting, heeft Gerda Mommers met veel inzet en overtuiging deze 

mooie vlag zelf ontworpen en geschilderd. 
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1995, werd onze nieuwe schietstand ingezegend, op de weide achter het schutterslokaal. 

Een accommodatie zo mooi! Goed afgeschermd en veilig. 

 

 
 

1996, tot 2003 schoten we in C. 

 

 

1998, juli tijdens het groot verlof werd ons nieuw schutterslokaal geopend, na veel intense arbeid 

hebben we iets mooi tot een goed einde gebracht. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deze maquette van de schietstand werd gemaakt door Cornelus Stulens tijdens hetzelfde jaar. 
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2003, promoveerden we terug naar B, dat maar voor één jaar. 

 

2004 en 2005 zitten we nog in onze ouwe getrouwe C. 

 

2005, juni vieren we ons 250 jarig bestaan. 

 

Het huidige bestuur bestaat nog uit vijf leden: 

 

Voorzitter,   Frans Vandamme 

Onder-voorzitter, Cornelis Stulens 

Secretaris,  Lucien Olyff 

Schatbewaarder, Jean Broux 

Gewoon bestuurslid Gerda Mommers. 
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Nog enkele foto’s uit de oude doos 
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1.Frans Moosen, 2.Kamiel Vanheusden ( De pom), 3…., 4. Adolf Withofs, 5….,  

6.Arnold Vandooren, 7 Mathieu Steegen, 8. Leopold Meisters, 9. Fil Vangronsveld, 10. 

Victor Vangronsveld, 11. Huldrik Vangronsveld, 12. Pierre Withofs (v/d Fik), 13. Marielle 

Vandooren, 14. Lambert Biesmans (Doof Lemmeke), 15. Jan Broux, 16. Cel Swennen, 17 

Henrie Stulens, 18. Clement Keppers, 19. Marie-Therèse Meisters, 20. Cornelis Stulens, 21. 

Albert Withofs. 
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Processie met Jan Broux als vlaandeldrager samen Henrie Stulens 

Op de achtergrond O.L.Vrouw en de “Zingende Maagden”. 

Foto gemaakt aan de kruising Lochtstraat en Haenenstraat. 

 

 
 

Jean Broux en Henrie Stulens. 

Op de achtergrond schoolkinderen.  
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Deze verhandeling werd samengesteld door Ferdy Jans. 

De lay-out werd verzorgd door Dirk Smeets. 

 

De bronnen om dit werk te kunnen samenstellen werden gezocht; 

Bij de schuttersgilde zelf 

Uit de Bilzenaar 

Belang van Limburg 

Eigen archief. 

 


