Bronzen vrienden van VV Keer

Voorwoord Jos Wintjens
Beste voetbal- en overige
vrienden van de V.V. Keer
In het voorjaar van 2020 hebben enkele leden
van het bestuur en ik bij elkaar gezeten i.v.m. het
toen naderende 75 jarig bestaan van de V.V.
Keer in april van 2021.
Hier werd voorgesteld om een commissie in het
leven te roepen die dit zou willen gaan organiseren. Het bestuur deed hiervoor een oproep aan
alle leden en was positief verrast door het aantal
aanmeldingen: zo’n 15 dames en heren van diverse leeftijden.
De 1e vergadering werd door onze voorzitter Etienne gepland bij Taxi Nelissen alwaar, destijds op 1 ½ meter afstand van elkaar, de 1e ideeën naar voren werden gebracht. Ook werd er een weekend in juni 2021 gekozen om
het feest te gaan vieren. Echter bleek de dag erna dat de Fanfare deze dag al had gepland om hun 100 jarig bestaan te vieren. Opnieuw brainstormen dus, met als uitkomst het 1e weekend in september 2020. Normaal het
weekend waarin V.V. Keer haar jaarlijks Rabo Volksfeest 2.0 organiseert, en in lijn hiermee werd er voor gekozen om ook dit jubileumfeest op ons eigen sportcomplex te gaan houden.
Het regelen van het feest ging voor het overgrote deel via online vergaderingen, iets wat voor iedereen toch wel
even wennen was. De allerbelangrijkste vraag bleef telkens weer de vraag of we i.v.m. de corona het feest wel
konden laten doorgaan. Het zal niemand ontgaan zijn dat we het feest tot 2 maal toe met pijn in ons hart (maar
met een dosis gezond verstand) hebben moeten doorschuiven, waardoor het nu gepland staat voor het weekend
van 2 t/m 4 september 2022.
Ondanks de vele spontane aanmeldingen in het begin zijn er gaandeweg helaas toch diverse personen afgehaakt wegens te veel, en vaak te drukke, werkzaamheden. Desondanks bestaat de commissie nog steeds uit een
8-tal dames en heren, die enthousiast verder zijn gegaan met de organisatie.
Als organisatie hebben wij ernaar gestreefd om een weekend neer te zetten met een gevarieerd programma,
voor zowel jong als oud, en alles wat er tussenin zit. We gaan er vanuit dat we de mensen die de V.V. Keer een
warm hart toedragen hiermee een groot plezier doen. Het programma zelf is verderop in dit boekje terug te lezen.
Als commissie hebben wij er alles aan gedaan om alle zaken goed voor te bereiden. Ook zijn we ervan overtuigd
dat we wederom op voldoende steun van onze leden mogen rekenen om ons met hand- en spandiensten bij te
staan. En zeker niet te vergeten zijn de vele sponsoren die hun bijdrage hebben geleverd aan dit feest. Dit alles
samen zorgt voor een ideale uitgangspositie en hopelijk kunnen we na afloop van het feestweekend spreken van
een onvergetelijk mooi, gezellig en goed georganiseerd weekend.
Vooruitlopend op wat nog komen gaat wil ik alvast van de gelegenheid gebruik maken om iedereen te bedanken
voor zijn of haar bijdrage, hoe klein wellicht ook, aan ons jubileum.

Samen maken we er een supermooi feest van waar we nog lang met veel plezier
aan zullen terug denken!
Namens de commissie 75 jaar V.V. Keer
Jos Wintjens
Voorzitter
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Een woordje van de voorzitter
Beste leden, supporters, sponsors, dorpsgenoten
& buurclubs,
In april 1946 werd onze club opgericht. Een tijd vlak na de 2e wereldoorlog waarin zaken als een goed veld,
doelen, degelijke voetbalschoenen, sportkleding etc niet zomaar voorhanden waren. Maar na de oorlog wilde men zeker de draad van het competitievoetbal weer oppakken in Cadier en Keer. Daarna heeft onze
voetbalclub zich stapje voor stapje verder ontwikkeld.
Van een wei met “kooflatte” naar een natuurgrasveld en zelfs een kunstgrasveld. Van de dorpskroeg naar
een eigen houten keet (‘t chalet) naar een volwaardige kantine met alles erop en eraan.
Van 1 seniorenteam naar meerdere seniorenteams, jaren later jeugdteams, damesteams en nog later meisjesteams. Kampioenschappen bij heren-, dames- en jeugdteams en enkele spelers die zelfs, verdienstelijk,
bij profclubs terechtkwamen.
Voetbal is uiteraard de kern van VV Keer. Vele leden zijn bijna dagelijks in de weer om dit te faciliteren. Van
het werven van leden, het behouden ervan tot het regelen van jeugd- en seniorentrainers. Lijnen trekken,
prullenbakken leegmaken, bladeren ruimen, de boekhouding, het wedstrijdprogramma, het secretariaat,
contacten onderhouden met complexeigenaar de gemeente. Er is altijd werk te doen om alle teams spelende te krijgen en te houden.
Mede ook dankzij sponsors en de belangrijke 3e helft, is de contributie erg laag, ligt het complex er prima bij
en zijn spelers en staf voorzien van kleding voorzien van ons eigentijds logo.
We doen dit al 75 jaar met zijn allen. En VV Keer gaat op weg naar haar 100-jarig jubileum als we dat samen blíjv́ en doen. Waar in 1946 enkelen het initiatief namen om samen te voetballen ontwikkelde VV Keer
zich steeds verder door de bereidheid van velen deze club te ondersteunen. Gezamenlijk dragen leden die
verantwoordelijkheid, ook wanneer ze gestopt zijn met voetbal en erna de eigen kinderen of zelfs de kleinkinderen al voetballen. Of het gewoon leuk vinden iets te doen voor deze mooie club. Wat onze club zo bijzonder en uniek maakt in Cadier en Keer is dat je van pakweg 4 jaar jong tot 100 jaar oud mee mag doen,
welkom bent en altijd lid mag zijn van deze gezellige familie.

Tot slot dank ik namens het bestuur iedereen die ons jubileumweekend mogelijk maakt, met handjes, met
sponsoring, met organiseren of met jullie aanwezigheid.

VV Keer, 75 jaar, samen, voetbal… én
meer!

Met feestelijke groet,
Etienne Korff
Voorzitter VV Keer

VV Keer — Bestuur

VV Keer — Commissie 75 jaar VV Keer

VV Keer — Jubilarissen 25 & 40 jaar

VV Keer — Jubilarissen 50, 65 & 70 jaar

De historie van VV Keer

Keerder Boys en K.S.V.
Voor de oorlog werd er bij tijd en wijle voetbalt in
Cadier en Keer. Na clubs als K.V.C. en R.K.K.V.V
zag uiteindelijk in 1936 de club Keerder Boys het
levenslicht. Er werd gespeeld bij Achter Meije, op
een terrein van fam. Bröcheler (nu manege Tychon). Het kleedlokaal werd uiteindelijk het café
van Pie van Tossing (Gilissen) in de Kerkstraat.
In de tweede klasse van de Roomsch Katholieke
Limburgse Voetbal Bond wonnen de Keerder Boys
het kampioenschap in 1937-1938 en promoveerde zo naar de eerste klasse. In de Limburger Koerier van 27 juli 1938 stond:

“Tot laat in den avond werd uiting gegeven aan een uitbundige vreugde”.
Sommige dingen veranderen gelukkig nooit.
Uiteindelijk brak de Tweede Wereldoorlog uit en
werd de club opgeheven op 17 november 1941. Er
werden tijdens de oorlog nog vriendschappelijke
wedstrijden gespeeld tegen o.a. Ikkelder, Segietere, ‘t Rooth en Honthem, maar alleen in weilanden
waar dit van de boer mocht (er wilde namelijk weleens prikkeldraad sneuvelen). Het reizen naar uitwedstrijden ging met paard en kar of te voet.
Na de Tweede Wereldoorlog moest men tot 1946
wachten voordat men weer officiële wedstrijden kon
spelen. Op een zondagmorgen begin januari 1946
stonden enkele jongemannen na de Hoogmis voor
de kerk te keuvelen met elkaar:

“Er moest weer gevoetbald worden!”.

R.K.V.V. Keer
Later, op 7 januari 1947, zou de club K.S.V. bij de
K.N.V.B. geregistreerd worden als simpelweg
“Keer”. Vanaf dit punt kennen wij de club als
R.K.V.V. Keer. Dat was geen onbelangrijk moment want door de schaarste na de Tweede Wereldoorlog moesten voetbalschoenen nog “op de
bon” gekocht worden en “uitsluitend in de Afdeling
Limburg spelende Verenigingen” konden deze bonnen aanvragen. VV Keer staat tot de dag van vandaag nog steeds bij de KNVB geregistreerd als
Keer!
Het secretariaat werd al na korte tijd van Bèr Bessems overgenomen door Henk van Kan. Henk
moest in februari 1947 echter in militaire dienst en
kon slechts om de veertien dagen een weekend op
verlof. Voorzitter Nand Haesen benaderde Leo
(Lei) Bröcheler of hij tijdelijk het wedstrijdsecretariaat wilde verzorgen. Toen Lei antwoordde dat hij
pas 17 jaar was en zodoende geen bestuursfunctie
mocht uitoefenen, kwam de voorzitter met een creatieve oplossing. Hij deelde Lei mede dat zijn geboortejaar niet 1930 maar 1929 was en dus oud
genoeg was om secretaris te worden.
Nand en Lei hebben nog vele jaren samen aan
het roer gestaan. Lei was tevens o.a. de eerste
gediplomeerde scheidsrechter van de club. Nand
was Erelid van de club en Lei werd benoemd tot
Ere-Secretaris. In 2016 vierden wij nog zijn 70-jarig
jubileum. Lei werd 89 jaar, Nand werd 92 jaar.

Jeu Kessels nam het initiatief. Dit was geen eenvoudige taak, want vlak na de oorlog was er aan
van alles en nog wat gebrek.
Het voornemen werd met een aanplakbiljet op een
van de linden op het kerkplein aangekondigd. Tijdens de eerste vergadering op zaterdag 26 januari
1946 in de toenmalige basisschool (huidig Keerhoes) werd een werkcomité gekozen. Daarna, tijdens de oprichtingsvergadering op zaterdag 6 april
1946, werden uit dit werkcomité de bestuursleden
gekozen. Wijnand (Nand) Haesen werd voorzitter
en Bèr Bessems werd secretaris/penningmeester.
Het bestuur was vanaf die dag een officieel rechtsorgaan dat beslissingen kon nemen. De club
‘Keerder Sport Vereniging’ (K.S.V.) was daarmee
geboren en wordt dan ook als de officiële startdatum van VV Keer aangehouden.

Tekst met dank aan Historische Kring Cadier en Keer
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Nieuwe keuken in de bestuurskamer, aangeboden door Het Keukenhuis
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De maak van ….
Ruime tijd geleden werd ik gebeld door Jos met de vraag of ik interesse zou
hebben in het vervaardigen van de geschenken voor de jubilarissen. Een
vraag waar ik vol enthousiasme ja op zeg!
Voor degenen die mij niet kennen: Dorieke Schreurs, partner van Ron Mourmans, samen wonen we in de voormalige Chinees van Cadier en Keer met
onze 3 zonen en onze pleegdochter.
In 2020 opende ik hier ook D’O studio-gallery, een culturele broedplaats waar
kunst, natuur en wetenschap samenkomen, duurzaamheid en eigenzinnigheid
centraal staan, waar vakmanschap en innovatie elkaar versterken, waar
nieuwsgierigheid wordt gevierd en kennis gedeeld.
Het is een galerie, maar ook een experimentele speeltuin, waar werk van
kunstenaars, ontwerpers, makers, denkers wordt getoond die naast het
produceren van werk van hoge kwaliteit ook duurzaamheid, authenticiteit
en circulariteit belangrijk vinden. Die oude vak technieken doen herleven
en/of experimenteren met materiële evolutie. Maar de ruimte is ook een
interdisciplinaire verbindende ontmoetingsplek voor inspirerende en gedenkwaardige evenementen en ervaringen. En zoals de naam vermeldt, er
is ook een studio, een lab waar materiaalonderzoek rondom kleur centraal
staat, voor mijn eigen materiaalonderzoek gericht op natuurlijke kleurpigmenten en biobased- bindmiddelen, maar
ook voor toegepaste onderzoeksopdrachten op het gebied van biobased alternatieven op het gebied van kleur en
materiaal voor bedrijven en instellingen.
En natuurlijk niet te vergeten, educatie! Naast het vaste cursusaanbod
zijn er speciale onderwijspakketten met de nadruk op onderzoekend
leren. In een zeer divers educatief aanbod voor scholen, instellingen,
maar ook voor particulieren staan het stimuleren van nieuwsgierigheid
en het delen van kennis rondom natuur, wetenschap, kleur en materiaal centraal.
De opdracht van VVKeer om de jubileumgeschenken te maken is voor
mij een mooie uitdaging, waarbij ik de geschiedenis van VVKeer op
verschillende manieren zal gebruiken om deze uiteindelijk samen te
brengen in de kunstwerkjes. De geschenken die ik voor de jubilarissen
van VVKeer mag maken, blijven natuurlijk nog even geheim zodat het
ook echt een verrassing zal zijn, dus ik zal niet teveel verraden... Maar
alvast een tip van de sluier; ik zal letterlijk diep graven in de lokale geschiedenis…
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De brunch op zondag wordt mede mogelijk gemaakt door:
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Harry 60 jaar jubileum Keer

Kantinebeheerder Willie Hermans

Jo Pirnay & VV Keer
Wat moet ik vertellen vraagt Jo zich af
als wij hem bezoeken. Jo is met zijn 70

jarig jubileum het oudste VV Keer

lid anno 2022. 83 jaar is hij inmiddels
en staat niet alleen nog midden in het
leven, maar is nog steeds niet te beroerd om de handen uit de mouwen te
steken. Op de oprit staat de aanhangwagen startbereid met metselkuip en
troffel. De zoon aan het helpen legt hij
uit.

Jo en de VV Keer zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Hoewel

nog niet officieel KNVB begon Jo op
zijn 13e met voetbal bij de toenmalige
Foto: Het spelerspasje van Jo als jonge jongen
jeugd, en werd vanwege zijn kwaliteit al
enkele jaren daarna ingelijfd door de
senioren. Door zijn langdurig lidmaatschap heeft Jo gevoetbald op verschillende voetballocaties binnen ons
dorp. Van achter “dun Oestebach”, achter “Leike”, tot aan het huidige “’t Meeldert”. Van afwasbakje,
met koud water aangevoerd in “mellekmuiten” tot de uitgebreide warme douches in ons huidig verenigingslokaal. En dit alles tot stand gekomen met de inzet en het vakmanschap van Jo.

Foto: De veteranen in lang vervlogen tijden, met Jo zittend rechts vooraan

Vraag je Jo wat het meest memorabele moment was gedurende de achterliggende jaren, dan noemt hij de
promotie naar de 4e klasse. Die werd behaald na een zinderend spannende wedstrijd tege “Oesj”.
Na jarenlang als vaste kracht op het 1e is Jo in de nadagen van zijn voetbalcarrière door de veteranen ingelijfd.

Jo Pirnay & VV Keer
Maar om Jo slechts als voetballend lid af te schilderen daar zouden we hem behoorlijk te kort mee doen.
Door de jaren heen is Jo leider geweest van diverse senioren elftallen, hij is materiaalman geweest in de
tijd dat de leren ballen nog regelmatig genaaid moesten worden, klusjesman die zich tot op de dag van
vandaag nog maakt als lid van de maandag werkgroep.

Foto: De maandag werkgroep, met Jo rechts vooraan

Men kan dus rustig stellen dat Jo mede de fundering vormt van de gezonde vereniging VV Keer in
de huidige vorm. Wanneer een man zich zo jarenlang inzet voor een vereniging, dan moet hij de steun hebben gehad van het thuisfront. Met Ellie vroeger als supporter langs de lijn, en iemand die de VV Keer altijd
een warm hart heeft toegedragen, vond Jo de juiste balans in alles wat hij voor de VV Keer betekend

heeft en nog steeds betekent.

Foto: Bestuur VV Keer in vroegere tijden, Jo staat 2e van rechts
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Ed met Gall & Gall, 2013

Huub Prevoo
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Guus Corten

Wain, toen nog met haar
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Pedro Brouwers
Bouwservice
043 407 2545

VV Keer — voetbal én meer!

VV Keer — voetbal én meer!

Sinterklaasmiddag

Spellenmiddag VV Keer

Rommelmarkt Rabo Volksfeest
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Begunstigers van VV Keer
Aarts Glas

Einsteinstraat 17, 6227 BS Maastricht

Aliso Hoveniersbedrijf

Kerkstraat 80B, 6267 EE Cadier & Keer

Autobedrijf Heusschen

Eckelraderweg 2A, 6267 NM Cadier en Keer

Beauty Salon Elegante

Kerkstraat 125, 6267 EC Cadier en Keer

Beercleaner

Limburgerstraat 129, 6267 CC Cadier & Keer

Bouwcenter Jan Opreij

Rijksweg 72, 6269 AD Margraten

Broqua Tweewielers

Rijksweg 5A, 6269 AA Margraten

Café Old Inn

Kerkstraat 111, 6267 EC Cadier & Keer

De Bloemenloods

Rijksweg 67 Cadier en Keer

Electro World Beckers

Burgemeester Cortenstraat 23, 6226 GP Maastricht

Friture Gilissen

Kerkstraat 143, 6267 EC Cadier & Keer

Hair Team Ubachs

Raadhuisplein 11, 6267 CW Cadier & Keer
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Henkie

Lei Bröcheler

Jürgen Schillings

Hub Swillens & VV Keer
Hub Swillens heeft het voetbal in de genen. Het was de vader van Hub die de V.V. Strucht destijds heeft
opgericht. Niet vreemd daarom dat Hub al op jonge leeftijd de weg naar het voetbalveld wist te vinden. Zijn
relatie met Jeanne deed hem in 1973 besluiten zich bij de V.V. Keer aan te sluiten, alwaar hij met een korte
tussenstop, tot 1982 zijn voetbalkunsten vertoonde op het 1e, het 2e en het veteranenelftal.

Foto: Hub als speler

Echter daarmee was zijn inzet voor onze vereniging nog lang niet afgelopen.
Het is een ware waslijst van bezigheden waarop Hub actief is geweest. In de
periode van zijn lidmaatschap is Hub jeugdleider van praktisch alle jeugdelftallen geweest.
Tevens leider van meerdere seniorenelftallen, en ook de dames heeft hij onder zijn hoede gehad. Typerend woord voor Hub, zoals ongetwijfeld alle spelers en speelsters die onder zijn hoede zijn geweest zullen herkennen, is het
fameuze “Hoddelaire”.

Foto: Hub als jeugdleider

Met zijn kritisch opbouwende
kijk op de zaken rondom het wel
en wee van de club, heeft hij in de
jaren ’90, samen met enkele andere Keerder coryfeeën, als “inval”
voorzitter de belabberde financiële
positie van de club uit het moe-

ras getrokken.

Foto: Hub als bestuurslid

Hub Swillens & VV Keer

Foto: Hub bij één van de vele kampioenschappen die hij als leider mocht vieren

Een verenging in het algemeen is afhankelijk van een “gezonde” verenigingskas, maar bijzonder belangrijk is
de inzet van vrijwilligers. Mensen die de handen uit de mouwen willen steken. Wij mogen terecht stellen dat
we dat terugvinden in de persoon Hub. Als lid van de maandagwerkgroep is hij maandelijks op het V.V.
Keer terrein actief op en naast de velden. Loop de kantine binnen en het zal je opvallen hoe netjes afgewerkt
geschilderd het eruit ziet. Ook onze nieuwe bestuurskamer ziet er mede door zijn inzet “gelekt” uit.
Hub is trots onderdeel uit te hebben gemaakt van enkele gebeurtenissen tussen de jaren 1973 en 2022. Dit
zijn kampioenschappen of bijzondere prestaties van zowel junioren-, senioren- als damesteams.
De V.V. Keer op haar beurt is

trots een man als Hub in
haar midden te hebben.

Iemand waar, zo nodig, altijd
een beroep op kan worden
gedaan. Iemand die het liefst
uit het licht van de schijnwerpers blijft. De V.V. Keer heeft
gezien zijn verdiensten voor
de club besloten om tijdens
de festiviteiten rondom haar
75-jarig bestaan, alle schijnwerpers op hem te richten en
hem de titel

“Erelid V.V. Keer”
te geven. Hub die heb je echt
verdiend!!
Geschreven door:
Ed Spronck
Joop Nelissen
Foto: Hub & Hub, een legendarisch VV Keer-duo en beiden erelid
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Een van
de eerste
dames
elftallen
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Jeugdkamp — Henk & François

Hierezitting op zondag
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40 jaar
jeugd
Bert van Marwijk
Sef Vergoossen
Maurice Graef
Reginald Thal
Erik Meijer

(van links naar rechts)
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VV Keer bedankt ….
Zijactief Limburg
Historische kring
Fanfare St. Blasius
Jeu de Boule club ‘t Vendel
Hockeyvereniging Hockeer
Handboogschutterij Amicitia 1893

Kindervakantiewerk Cadier & Keer
Carnavalsvereniging De Klenderaire
… voor de hulp tijdens het feestweekend!
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De brunch op zondag wordt mede mogelijk gemaakt door:
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Jeugdkamp — Huub & Helinda

Dames 1 — Sportgala Eijsden-Margraten 2019
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Breur & Jeanne

Begunstigers van VV Keer
Intersport Makado

Wethouder Sangersstraat 331, 6191 NA Beek

Keer Zorg

Dorpsstraat 12, 6267 AB Cadier & Keer

La Luna

Passage 5, 6271 HA Gulpen

Quaaden Rijwielhandel

Akersteenweg 22, 6227 AA Maastricht

Richard Walstock Installaties

Julianastraat 1, 6267 CJ Cadier & Keer

Slagerij Renkens

Einsteinstraat 20, 6227 BX Maastricht

Slijterij Mans

Burgemeester Ronckersplein 5, 6269 AL Margraten

Vaessen — Vakwerk in metaal

Monseigneur Willigersstraat 2, 6247 AZ Gronsveld

Stessen Sport en Coaching

Trichterweg 7, 6267 NJ Cadier & Keer

Timmerbedrijf Franssen

Kerkstraat 63, 6267 EB Cadier & Keer

Vakgarage Bij d'r Mathieu

Rijksweg 68, 6267 AH Cadier & Keer
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Euverpeinzinge op ut Benkske van Hub
Sjuus de kleidlokale gepoets en no op ut benkske
van Hub un sigritsje roake. Ze hubbu miech gevraog vuur get te sjrieve. Mer oe mos ze ut in
Godsnaam euver hubbe?

Euver ut kleidlokaal poetse?
Good, ut fijne daovan is dat iech noets shampoo hoof te gelle. Doa liek altied wal un hauf flesj wat
ze vergiete zien. Ut guunstigste is dan och nog dat ut shampoo is “voor normaal haar dat snel vet
wordt”. Iech hup ursj nog mer 3 op munnu bullus sjtoan mer dat mak gein kloete oet.

Euver de veterane?
Nou, ut is nog altied tikkie takkie voetbal en de 3e hillif gunt de glazer beer och tikkie takkie du sjtroet
aaf. Allein hope dat ver ut nog un tiedsje vol kinne houwe, want de opkoms is neet geweldig. 50 man
in de app en nog sjravele vuur bejeen te komme. Mer es een feeske du noa is, krieg ver twie illeftalle bejeen.

Euver ut weidefees?
Elk joar un happening. 35 euro vuur te dreenke en te iete. Euver ut iete gekalt. Vur hubbu bie de
Vets twie topkoks die elk joar vuur unnu geweldige bbq zurrige. Stefan “Braakhekke” Kleijnen en
Erik “Sergio Herman” Lemlijn. En neet te vergiete de CEO van alles, Kep. De jong is al moande bezig mit de veurbereijing.

Euver du club zellef?
Loap heij al mie es 40 joar roond. Zien nog altied op os eige. Niks fusie, gewoen VV Keer. Mer dat is
neet vuur nieks zoe. Veul vrijwillegers die tog elke week get dunt vuur du club. Iech hoop dat dat
oach zoe blijf. Is urrugus get hullup nuudig, effe biesjpringe.
Iech mot goan oetsjeije, want iech hup mun fikke verbraand an die hore sigrit. Gans vergiete dat
iech die nog houw.

Os club is 75 joar gewoere en dat gunt
ver good vere mit un feestweekend!
Vanaaf ut benkske van Hub weensj iech
uch ut allerbiste en tot dan.
- Twan Neederlants

VV Keer — voetbal én meer!

Kameraden van VV Keer

Jos Wintjens & VV Keer
Een allochtoon die geen inburgeringscursus nodig had binnen onze Keerder gemeenschap. Als “lummel”
uit het Maastrichtse Limmel maakte hij op jonge leeftijd de overstap naar de V.V. Keer. Voornaamste drijfveer
bleek de prille liefde voor een Keerder meisje, Tonnie, waarmee hij later trouwde.
Op onze vraag: “En Jos, vertel eens iets over je ervaringen van je jarenlange lidmaatschap van
de V.V. Keer”, tovert hij een schrijfblok op tafel met daarop de aantekeningen vanaf de 1e training bij de
club tot en met zijn huidige inzet voor de festiviteiten rondom het 75-jarige jubileum van onze vereniging.
Dit alles staccato geformuleerd tot op de
datum nauwkeurig. Feitelijk hadden we
alles zo kunnen kopiëren in deze jubileumuitgave, ware het niet dat we dan de
mens Jos, achter al zijn opgesomde activiteiten, uit het oog zouden verliezen.
Gelijk bij zijn vertrek van RKVCL naar V.V.
Keer werd hij 6 jaar lang een vaste
kracht op ons 1e elftal. Zijn werk en de
opvoeding van zijn kinderen deden hem in
1984 besluiten een stap terug te doen en
het team van de veteranen te gaan versterken.
Dat Jos een geaccepteerd iemand was
binnen onze club, bleek wel uit het feit dat
hij in 1981 als allereerste Pingelère
Prins werd uitgeroepen.

Foto: Jos als allereerste Pingelère Prins

In 1992 sloot Jos zich aan bij de activiteitencommissie van de V.V. Keer. Zonder ook maar iemand te kort te
willen doen, groeide het Volksfeest, onder zijn bezielende leiding, tot een evenement dat door de winstgevendheid de V.V. Keer tot de dag van vandaag financieel op de been heeft gehouden.

Foto: Volksfeest 1985, toen nog met optredens van Keerder “artiesten”

Jos Wintjens & VV Keer

Foto: Sfeer impressie tijdens een optreden van Erwin op het Volksfeest 2019

En of dit niet voldoende zou zijn kunnen we nog vermelden dat Jos vanaf 2017 mede organisator (in samenwerking met V.V. Scharn) is van de Girls Cup. Ook maakt hij sinds een jaar onderdeel uit van de werkgroep. Dat met het organiseren van de festiviteiten rondom het 75-jarig jubileum weer een beroep op hem
is gedaan, is gezien zijn organisatorische kwaliteiten bijna vanzelfsprekend.
Vermeldingswaardig is dat Jos in het van hem gekregen overzicht altijd melding maakt van mede organisatoren en vrijwilligers met wie hij door de jaren heen mee heeft samen gewerkt.

Dat siert de mens Jos!
In oktober 2022 gaat Jos
officieel
met
pensioen.
Familieman als Jos ook is
zal hij dan ruime aandacht
aan Tonnie, kinderen en
kleinkinderen geven. Maar
Jos kennende zullen de geraniums geen bloemen zijn
waar hij zich achter gaat
verschuilen. Bestuur en leden van de V.V. Keer hopen
dan ook nog jaren op de
inzet van Jos te mogen rekenen. Het zal dan ook niemand verbazen dat tijdens
het jubileumweekend Jos
wordt geëerd met de titel:

“Erelid V.V. Keer”
Geschreven door:
Ed Spronck
Joop Nelissen
Foto: Jos als voorzitter van het 60-jarig jubileumfeest biedt het bestuur een
jubileumshirt aan
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Boeren
bruiloft

Rabo
Volksfeest
2019

VV Keer — Prominente leden

Harry Goessens

Patrick Pirnay

Math Tillie en Harry Loyson
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