
 

 

 

 

 

 

 

Nieuwsbrief 11 ,  25 april 2017 

Born, 25 april 2017 

 

Beste schuttersvrienden, 

Koninklijke week voor de schutterij. 

Angelique krijgt een lintje.  

Op dinsdag 25 april 2017 heeft het onze koning (niet Stan maar Willem-Alexander) behaagd om 

Angelique Heijnen te benoemen tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.  Burgemeester Jos Hessels van 

de gemeente Echt-Susteren toog met een delegatie uit Born naar “Huize 

Heijnen” in Susteren om Angelique het heugelijke nieuws te brengen. Ze 

vermoedde niets toen zij zich van haar werk naar huis spoedde. Immers haar zus 

en echtgenoot Math hadden voor haar een afspraak gemaakt om naar een 

kookcursus te gaan. Ze moest daarvoor op tijd thuis zijn. Ze was zeer verrast 

toen ze thuis ineens een heleboel mensen zag “binnenvallen”. De Burgemeester 

sprak mooie woorden. We mogen er 

trots op zijn zo een lid binnen onze 

vereniging te hebben.  

Wat Angelique voor de schutterij betekent staat 

omschreven in de aanbevelingsbrief die naar het comité van 

aanbeveling is gezonden. De aanbevelingsbrief is geheel bij 

deze nieuwsbrief gevoegd. 

Angelique een hele dikke PROFICIAT! 

Nieuw Koningspaar staat te trappelen 

Donderdag 27 april, Koningsdag, dan is het zo ver. Stan van Sloun en Kylie Brands 

zullen zich presenteren als nieuw koningspaar voor het seizoen 2017. Stan wist 

afgelopen september na een spannende strijd de koningsvolgel te verschalken. 

Zijn vriendin was er als de kippen bij om aan te kondigen dat ze als trotse koningin 

Stan ter zijde zou gaan staan. 

Donderdag zal de schutterij om 18.00 uur vanaf Café de Sjoester optrekken naar 

de Vauwerstraat. Daar zal een defilé worden gebracht en wordt het nieuwe 

koningspaar in de gelederen opgenomen en volgt een rondgang door het dorp. 

Stan en Kylie we wensen jullie dit jaar veel plezier en succes als koningspaar!! 



 

Huldiging Jubilarissen 

In de vorige nieuwsbrief werd er al melding van gemaakt, dat onze schutterij een aantal leden heeft 

die 12,5 jaar lid zijn van de schutterij.  Ad Wagemans, Pieter de Bruijn, Dennis Reijnders, Klaas de 

Lange en Wil Dohmen zullen na de rondgang door het dorp bij café de Sjoester gehuldigd worden. 

Overig 

Tijdens de Paasmarkt heeft de schutterij een kraam bemand. Degenen die meegewerkt hebben dank 

hiervoor.  

De mensen die vroeg op de Paasmarkt waren hebben kunnen zien dat de drumband van schutterij de 

opening van de Paasmarkt heeft verzorgd. Het zag er goed uit, de winterrepetities hebben hun 

vruchten afgeworpen. Op de facebookpagina staat een filmpje: 
https://www.facebook.com/schutterijsintmartinus.born/?fref=ts 

De nieuwe schuttersbuks is in gebruik genomen. De eerste oefenrondes zijn 

geschoten. Een mooi en goed wapen. We zullen maar zeggen: “missen ligt vanaf 

nu echt aan de schutter”, maar het wapen ligt zo goed dat missen bijna niet 

meer mogelijk is. Vanaf vrijdag 28 april 19.00 uur zullen de schiet- en 

exercitieoefeningen gehouden worden.  

Belangrijke data 

- Zondag 7 mei eerste Bondsfeest in Montfort. 

- Zondag 28 mei tweede Bondsfeest Nattenhoven. 

Met vriendelijke Schuttersgroet, 

 

Schutterij St. Martinus Born 

 

De aanbevelingsbrief. 

 

Born, 27 juni 2016 

Geachte heer, mevrouw, 

Aan mij de eer om u een inkijk te geven van de betekenis van mevrouw Angelique Heijnen voor onze 

schutterij. 

In 1997 werd zij lid van Schutterij St. Martinus in Born. Al verschillende malen was zij meegekomen 

met haar vriendin Resie Knops en werd zodoende met het schuttersvirus besmet. Een dame uit 

Susteren kwam zodoende als marketenster de schutterij in Born versterken. De functie als 

marketenster heeft zij tot en met het seizoen 2015 trouw vervuld. Al snel wist ze aan deze functie een 

https://www.facebook.com/schutterijsintmartinus.born/?fref=ts
https://www.facebook.com/1635544123340354/photos/a.1635545016673598.1073741825.1635544123340354/1635545023340264/?type=1&source=11


bijzonder cachet te geven. Op zoek naar authenticiteit wist zij bijzonder glaswerk (als borrelglaasje) te 

vinden voor in het mandje. De smid in Susteren wist ze te verleiden om smeedijzeren messen te 

maken, gelijkend aan middeleeuwse exemplaren. Servetten werden voorzien van borduursels met het 

logo van de schutterij. 

Voor haar was het heel bijzonder om te merken dat 

de jeugd belangstelling toont in het schutterswezen. 

Het begeleiden en enthousiasmeren van de 

jeugdmarketentsters  is voor haar een bijzonder 

genoegen. Veel inzet en tijd is gemoeid geweest met 

maken van een juiste uitmonstering voor de 

jeugdleden en de begeleiding van ouders. Het 

resultaat wil ik u niet onthouden. Een foto gemaakt 

tijdens het uittreden op Zuid Limburgs Federatiefeest 

in Montfort (juli 2015). Angelique treedt hier samen uit 

met een drietal jeugdmarketentsters.  

 

Bijzonder trots was Angelique toen zij in 2008 door de koning Ad Wagemans werd gevraagd om hem 

in het schuttersseizoen 2009 als koningin ter zijde te staan. Kosten noch moeite heeft ze gespaard om 

aan deze eer een prachtige manier invulling te geven. Menig prijs werd door haar als koningin 

behaald. 

Nadat Angelique lid werd van de schutterij bleek zij niet alleen 

een trouw marketentster.  Al snel werd duidelijk dat zij een 

behoorlijke daadkracht en administratieve vaardigheid bezat. 

Eerst vormde zij met enkele andere leden de 

activiteitencommissie. In die hoedanigheid werd het jaarlijkse uitje 

georganiseerd, maar ook het vogelschieten. Deze commissie is 

ook financiële acties gaan voeren, zoals kaarsenverkoop en 

gladiolenverkoop. Naast het feit dat Angelique de administratieve 

zaken die nodig waren om een en ader te regelen perfect in orde 

had, was zij vervolgens ook actief en enthousiast deelneemster 

aan de activiteiten en acties die werden georganiseerd.  

In 2004 werd besloten om de kaarsenactie en gladiolenactie te 

beëindigen. Duidelijk was dat een vervangende financiële actie op 

touw moest worden gezet om de financiën van de schutterij op 

peil te kunnen houden. In eerste instantie werd een 

speelgoedbeurs in het najaar op poten gezet. Van heinde en verre werd speelgoed aangeboden en 

Angelique reed de provincie door om van alles te verzamelen. Deze beurs werd een klinkend succes. 

Daarna is besloten om de beurs in de vorm van een rommelmarkt op te zetten. Thans wordt nog 

steeds twee maal per jaar een rommelmarkt georganiseerd, waarbij Angelique de bezielende leiding 

geeft. Ze verzorgt het lokaal, de inschrijvingen en de regelt dat de overige taken die moeten worden 

uitgevoerd ingevuld worden en dat de mensen hun taken uitvoeren. 

In de tijd van de aanschaf van de huidige uniformen was het Angelique die een bijzondere invulling 

wist te geven aan het sparen van gelden. Zij wist een paar honderd porseleinen spaarvarkens te 

regelen, die vervolgens onder de leden en sympathisanten werden verdeeld, met de bedoeling om 

deze gevuld terug te krijgen. Dezelfde spaarvarkens doen ook nu weer trouw dienst, nu gelden 

gespaard moeten worden voor de aanschaf van een nieuwe schuttersbuks. 

Sedert de tijd dat Angelique lid is van de schutterij hebben we diverse Bondsschuttersfeesten 

georganiseerd, namelijk in de jaren 1998, 2003, 2009, 2014. Tijdens al deze schuttersfeesten heeft 

Angelique deel uitgemaakt van de stuurgroep die zich met de organisatie bezig hield. Als penvoerder 

zorgde zij voor de vastlegging van de afspraken, maar nam ook zelf een bijzonder deel van de 

organisatie op zich. Vooral de communicatie met de overheden, vergunning aanvragen en coördinatie 

van werkzaamheden was haar werkterrein. 



Als klapper maakte zij deel uit van de stuurgroep bij de organisatie van het Zuid Limburgs 

Federatiefeest in 2005. Een jaar lang is intensief vergaderd en georganiseerd, om dit voor Born, 

megafestijn in goede banen te leiden. Ook hier was zij de administratieve spil. Voor haar bijzonder 

was de organisatie van de schuttersmis, waarbij het complete boekwerk van haar hand was. Tevens 

trad zij op als boegbeeld van de schutterij in de ontvangst van de gasten. 

Bijzonder is ook de rol die ze verder heeft gespeeld bij de installatie van de nieuwe Keizer, Martin van 

Beek in 2004. Angelique schreef het volledige programma en gaf invulling aan de ceremonie.  

Sedert enkel jaren is Angelique de drijvende kracht bij de memorial Day, waarbij de gevallen 

bevrijders worden herdacht. Angelique verzorgt de feitelijke organisatie, de uitnodigingen en de 

ontvangst van de genodigden en de oud strijders (veteranen). Elk jaar een hele sfeervolle bijeenkomst 

in november op het kerkhof in Born. 

Nadat de functie als secretaris bijna 10 jaar geleden vacant kwam heeft zij dit werk op zich genomen. 

De andere activiteiten bleef ze er gewoon bij doen. Gedurende vele jaren heeft zij wekelijks zeker 

meer dan 15 uur werk gehad aan het administratieve reilen en zeilen van de schutterij, maken van 

uitnodigingen, communiceren met diverse instanties, organiseren van activiteiten en uitvoeren van de 

diverse acties. Veelal werk op de achtergrond, dat vaak niet wordt gezien. Dit alles natuurlijk buiten de 

gewone schuttersactiviteiten als uittreden tijdens de (bonds)feesten en representatieve taken als 

bestuurslid voor de schutterij, bijwonen van vergaderingen enz.. Voorwaar een duizendpoot. Een echt 

verenigingsmens.  

Ik hoop u hiermee naar behoeven te hebben geïnformeerd. Mocht u evenwel nog nadere vragen 

hebben dan kunt u zich tot mij wenden. 

 

Met vriendelijke groet, 

Schutterij St. Martinus Born, 

 

Paul Verjans 

(Voorzitter) en namens deze tekent 

Corné Wijnen  

(bestuurslid)  

 


