
 

 

 

 

 

 

 

Nieuwsbrief 25 , Born 23 juni 2018 

 

Beste Schuttersvrienden,  

Op zondag 14 juni het tweede Bondsfeest in Stevensweert. 

4e prijs beste  commandant 1e prijs Bram Deuss solist 1e divisie 1e prijs drumband 4e divisie 

3e prijs Keizer   2e prijs mooiste  koningspaar  3e prijs mooiste koning 

7e prijs mooiste koningin 2e prijs beste jeugdmarketentsters 

Dus hoe je het wend of keert, toch weer met een mooi doosje prijzen mee naar huis.  

Het schieten op de kogelvangers was wennen. Dit gold voor alle 

schutterijen, want in het algemeen werd er slecht geschoten. In totaal 

maar 8 maal 18 punten voor de A en B zestallen. Born hoorde daar 

niet bij.  

Onder de schietboom zagen we wel een debutant verschijnen. Na 

enkele weken fanatiek oefenen heeft Piet de Bruijn besloten het 

geweer te gaan handteren.  Misschien nog  wat onwennig de eerste 

keer, maar dat verandert wel en oefening baart kunst.  De  

Stevensweert ligt aan de Maas 

en Born aan het Julianakanaal. 

Onze schuttersjongens van de 

Bontekoe dachten, we nemen 

de boot naar het 

schuttersfeest. Net op tijd 

kwamen ze in de haven van 

Stevensweert om mee binnen  

te trekken.  

Schietoefeningen vrijdagavond. 

Steeds meer leden weten weer de schuttersweide te vinden op vrijdagavond. Dat maakt het gezellig 

om bij een hapje en een drankje te oefenen onder de schietboom. Zeker tijdens de mooie 



zomeravonden is het goed toeven Op den Toren. Even afschakelen op 

vrijdagavond, en de week doornemen. De nieuw aangeschafte 

klaptafel komt van pas. 

 

En dat oefening onder de boom snel tot resultaat leidt bewees 

Ton Boonen  afgelopen vrijdag. Hij heeft het record puntenschieten gebroken, namelijk 

72 punten een één keer.  

 

Het schuttersfeest  

 

Nog 2 maanden te gaan en dan is Born het toneel  van het schuttersfeest. Al vanaf september is een 

grote groep mensen van binnen en buiten de schutterij bezig om de contouren van het feest vorm te 

geven. Optocht, verkeer, terreinen, feesttent, schietinrichting, catering, parkeerplaatsen, 

schootsveld, pr, sponsering, vergunningen enz enz, allemaal zaken die geregeld moeten worden. Veel 

werk wordt verzet achter de schermen. Vaak  zonder dat de buitenwereld zich echt realiseert 

hoeveel  inspanning belangeloos wordt getroost om goed voor de dag te komen.  Een mooi feest 

komt in elk geval niet vanzelf tot stand. 

De stichting van de schutterij organiseert op zondag 2 september het Bondsfeest. Op 1 september 

houden we ons traditionele vogelschieten en zoals het er thans uitziet wordt op vrijdag 31 augustus 

in onze feesttent en “90-ties Party”  georganiseerd door Café de Sjloes. 

Zondag 2 september 2018 zal Anderkovver optreden tijdens het schuttersfeest. Anderkovver is een 

band die bekend staat om haar muzikaliteit met een vleugje humor en staat garant voor gezelligheid. 



In Born gaat het weer lukken om een schietwedstijd in de open lucht te houden. Dit gaat zeldzaam 

worden in de toekomst. Steeds vaker worden bij de organisatie van feesten de kogelvangers van stal 

gehaald.   

Hieronder volgt een weergave van het feesttrein dat gelegen is aan het einde van de Bergstraat in 

het weiland waar de laatste jaren het St. Martinusvuur aangestoken wordt. 

 

 Sponosoring 

Een feest als dit mogelijk maken gaat echt niet zonder sponsors in geld en/of natura. De eerste 

resultaten van de sponsorgroep zijn binnen en met trots kan een heuse Hoofdsponsor worden 

gepresenteerd.  

Het kantoor, Hoeberechts Advocaten uit Weert, waar onze koning Rob Deuss werkt heeft 

aangegeven de organisatie een flinke steun in de rug te willen geven. Maar we zijn er nog niet. 

Hoeberechts Advocaten is een kantoor van 9 advocaten en een adviseur met specialisten op gebied 

van , Bouw- en Ondernemingsrecht alsmede Huur,-, Arbeidsrecht en Persoon- en familierecht. Het 

kantoor bedient landelijke partijen maar zeker ook regionale bedrijven en natuurlijk de particulier. 

Voor meer informatie wordt verwezen naar de site van het kantoor https://hoeberechts.nl .  

Optocht en verkeer 

De optocht zal door de Bergstraat, kempstraat Putrstaat en geitelberg trekken. Bekeken wordt of ook 

de Kerkstraat en de Bronstraat nog kunnen worden meegenomen, maar dan zit de optocht aan zijn 

maximale limiet van 2 kilometer. Uniek voor dit feest wordt dat parkeerplaatsen direct tegenover het 

feestterrein gesitueerd zullen zijn.  

Derhalve er wordt hard gewerkt. Maar volgend weekend gaan we ons beste beentje voor te zetten 

tijdens het OLS. Wat zou doorkomen op de eerste dag een mooi cadeau zijn. Iedereen duimen en een 

kaarsje opsteken zondagmiddag.!!!! 

Volgende activiteiten. 

- Woensdag 27 juni  oefenen voor het OLS in Wessem? 

- OLS in Raam, zondag 1 juli a.s. 

- ZLF St. Jan Nieuwstadt, zondag 15 juli a.s. 

Met vriendelijke schuttersgroet,    Schutterij St. Martinus Born. 

https://hoeberechts.nl/

