Tranen en optimisme strijden om voorrang bij OLS-familie in Meijel
Dagblad De Limburger maandag 6 juli 2020 door Frans Dreissen

Op de dag dat het OLS in Meijel had moeten beginnen, heten de leden van schutterij St. Willibrordus
alle schutters alvast welkom voor 4 juli 2021.
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Een weiland vol wuivend gras. De aanblik ontroert de leden van schutterij St.
Willibrordus. Op de locatie in Meijel, waar het OLS-circus zondag halt had
moeten maken, strijden gevoelens van teleurstelling en hoop om voorrang.
„Het uitstellen van het festijn was een enorme domper. Maar we accepteren
het.”

Het waait. Bij vlagen zelfs behoorlijk hard. Het is de vraag of er met zo’n straffe
wind überhaupt wel een schot gelost had kunnen worden tijdens het Oud
Limburgs Schuttersfeest in Meijel. „Zo ja, dan was het ongetwijfeld een
supersnelle afvalrace geworden”, weet Twan de Bruin, de voorzitter van de
organiserende schutterij St. Willibrordus.
Veel van de 125 leden van de ‘De Gruu:n van Méél’ hebben zich zondagmorgen
verzameld op de grote schutterswei. Om na maanden van lockdown als gevolg
van corona het gevoel van saamhorigheid weer aan te wakkeren. Maar bovenal
voor een boodschap-op-afstand aan alle schutterijen en mensen die het OLS een
warm hart toedragen. Een filmpje, vastgelegd per drone. ‘Houd moed; wij heten u
welkom in 2021’.

Beduusd
Het zestal van St. Willibrordus dat vorig jaar op glorieuze wijze d’n Um in de
wacht sleepte, is er enigszins beduusd onder. De vier vrouwen en twee mannen
kampen met gemengde gevoelens. „Het zijn emotionele dagen”, legt Lilian van de
Kruijs uit. „Je leeft maandenlang met zo’n 1500 vrijwilligers en 200 medewerkers
van het organisatiecomité naar zo’n dag toe. Het zou een bruisend weekend
moeten worden, vol activiteiten en festiviteiten. Een bomvolle schutterswei, een
sportieve strijd, gezelligheid ten top. En dan komt corona voorbij en moet het hele
feest een jaar worden uitgesteld.”
De impact is groot. ‘OLS Meijel: dè rakt òw’. De OLS-slogan van Meijel heeft door
de coronacrisis extra betekenis gekregen. „Niet in de laatste plaats omdat het
virus ook enkele leden van de schutterij heeft geraakt. Gezondheid boven alles.
Jammer van het uitstel, maar wel alle begrip daarvoor”, aldus Nienke de Bruin.
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Kippenvelmomentjes
„In de aanloop naar zondag 5 juli zijn er links en rechts wat traantjes gevloeid”,
biecht vicevoorzitter Anoesjka Koopmans op. „Op de dag waarop het kinder-OLS
had moeten plaatsvinden, krijg je toch wat kippenvel; word je even emotioneel. Zo
ook op de zaterdag van de heilige mis. Dan is het fantastisch dat de kerk in het
dorp geel en groen kleurt, die van onze schutterij. Puur om ons een hart onder de
riem te steken. En ook vandaag, voor het eerst weer tussen alle vrienden en
bekenden, zijn er weer wat van die kippenvelmomentjes.”

„We lagen met de organisatie op schema, zelfs wat vóór op de planning”, kijkt
voorzitter Twan de Bruin achterom. „Dan is het wrang om het OLS te moeten
uitstellen. Gelukkig hebben we de toezegging van de grondeigenaren dat wij hun
weilanden ook volgend jaar weer mogen gebruiken. Ook de sponsors hebben
zich loyaal opgesteld.”
De enige die met een kleine kater zit, is de penningmeester. Vanwege de
gemaakte kosten voor met name reclamedoeleinden. „Eens kijken of we die
uitgaven met een beroep op een of ander subsidiepotje nog kunnen
compenseren.”
Wind
Heel veel leden van het organisatiecomité hadden vrijaf genomen rondom de
‘hoogmis’ van de schutterswereld. „Gelukkig heeft iedereen die aanvraag weer
kunnen intrekken.” Al met al een meevaller. Zo ook misschien het weer op
zondag. Prima voor de traditionele optocht. Maar of er vanwege de straffe wind
ook later op de middag nog op de bölkes geschoten had kunnen worden?
Het was voer voor discussie tijdens het samenzijn in het eigen clublokaal. Daar
waar de biertap alsnog juichend openging en het gevoel van teleurstelling snel
plaatsmaakte voor optimisme. „Nu eerst even vakantie. Vanaf september wordt
de organisatie van het OLS weer volop hervat”, aldus Koopmans.
Met de eerste post corona-editie voegt St. Willibrordus volgend jaar een nieuw en
bijzonder hoofdstuk toe aan het al rijk gevulde OLS-geschiedenisboek. „Eentje
waar de OLS-familie nu al reikhalzend naar uitkijkt. Dat wordt dan dus dubbel
genieten.”
Winnaars 2019
St. Willibrordus in Meijel schreef vorig jaar historie door als jongste zestal (Cindy Lemmen, Huub
Lemmen, Nienke de Bruin, Tanicha van de Kruijs, Lilian van de Kruijs en Mark Stemkens) de
felbegeerde trofee in de wacht te slepen. Met ook nog eens vier vrouwen onder de boom; niet
eerder vertoond.

