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Leerlingen schieten met een windbuks op de bolletjes tijdens het Kinderschuttersfeest.
© Ermindo Armino

KINDERSCHUTTERSFEEST

Daar komen de schuttertjes
Zo’n vijftig basisschoolleerlingen deden gistermiddag mee aan
het Kinderschuttersfeest in Spaubeek. Het is de aftrap voor het
feestweekend ter gelegenheid van het 400-jarig bestaan van
schutterij St. Laurentius.
DOOR MARTINE ZWETS
SPAUBEEK

Het is net echt als drie kinderschutterijen deze vrijdagmiddag door
de Spaubeekse straten marcheren. De geweren zijn dan wel van
hout, de hoofddeksels omgekeerde bloemenemmers en uit de
schuimrubberen blaasinstrumenten komt het geluid van een schel
fluitje, maar verder doen De Vogelaere (groep 7/8 van basisschool
Spaubeek), De Schutters (groep 6, ook van Spaubeek) en ’t Veugelke
(groep 6 van De Kring uit Genhout) niet onder voor het echte werk,
tijdens het Kinderschuttersfeest van schutterij St. Laurentius.

http://digikrant.limburger.nl/html5/reader/production/default.aspx?edid=a9d2a641-abaa-422c-82... 20-05-2019

De Limburger

pagina 2 van 2

„Schutterij, geeeeeef acht!” roept commandant Joey naar de leden
van De Schutters, die voor het defilé voor de jury staan.
„Liiiiinksom!”, commandeert Joey, waarop alle leden gehoorzaam
met hun gezicht naar de bosjes draaien en met hun rug naar de jury
komen te staan. „Dat gebeurt ons ook nog steeds, hoor”, lacht schutter Henri Willems, terwijl Joey luidkeels ‘Herstel!’ roept.
Een paar maanden geleden werden de leerlingen van de twee basisscholen compleet overvallen door de Spaubeekse schutterij toen
die in vol ornaat de school in marcheerde. „Dat vonden ze behoorlijk
indrukwekkend”, zegt Claudia Smits, juf van groep 6/7 van De Kring.
De kinderen kregen gastlessen van de schutterij, waaronder een
uurtje marcheerles. Smits lacht. „Ze marcheerden daarna steeds
trots door de gangen.”
Net als bij de ‘echte’ schutterijen is het na de optocht tijd voor de
schietwedstrijd. Uit de drie groepen werden de zes beste schutters
geselecteerd die in de druilerige regen de windbuks ter hand mogen
nemen op de feestweide aan de Schoolstraat. ‘Ssssst’, klinkt het door
het publiek - oud en jong - als de eerste schuttertjes de loop op de
bölkes richten.
Die nemen hun taak bloedserieus, niet in de laatste plaats omdat een
raak schot op groot applaus en waarschijnlijk eeuwige roem op het
schoolplein kan rekenen. „Later wil ik misschien wel bij de schutterij, áls ik dan ook mag schieten”, glundert Finn (10), nadat hij drie
bolletjes achter elkaar heeft weggeschoten en talloze schouderklopjes van groepsgenoten krijgt.
Ledenwerving is overigens niet het doel vandaag, zegt voorzitter
Guido Geerkens. „We organiseren dit in de eerste plaats voor de gemeenschap. Maar het is natuurlijk wel mooi dat we kinderen op deze
manier een beetje feeling kunnen geven bij de schutterij.” Met het
kinderfeest is het feestweekend van St. Loar (https://www.schutterijspaubeek.nl/nieuws/sjpas-sjpaubik-400-joar-st-loar) officieel
begonnen. Als kers op de taart ontving de schutterij gisteren een
koninklijke erepenning uit waardering voor haar verdiensten.
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