
 

 

 

 

 

 

 

Nieuwsbrief 28, Born 5 augustus 2018 

 

Beste Schuttersvrienden,  

Rectificatie vorige nieuwsbrief  

Voor het schuttersfeest in Susteren stond als datum 19 augustus vermeld. 

Helemaal fout dus, dat moet natuurlijk ZONDAG 12 AUGUSTUS zijn. 

 

Ons schuttersfeest 

Er wordt door een heleboel mensenhard gewerkt, 

om de puntjes op de spreekwoordelijke “i” te 

zetten. Zoals altijd met dit soort  evenementen 

ontstaat er richting de eindstreep een zekere druk 

om alles gereed te krijgen en moet er ineens heel 

veel tegelijk gaan gebeuren.  

De PR campagne loop op volle toeren.  

Met de ontwerpen van Lars Dullens en in 

uitvoering met MarkerMedia heeft Corné Wijnen alle zeilen bijgezet om  posters, flyers en hele grote 

zeilen te maken,  waarop de het schuttersfeest wordt uitgedragen.  Anderkovver als band en Zaate 

Hermenie  “ Morge geit Beater”, zijn gecontracteerd voor de muzikale omlijsting. Maar nu dat alles 

gereed is, moet gedacht worden aan ontvangst en verzorging van artiesten, plaatsen en opmaken 

van advertenties, maken van een beamer presentie. Dus veel werk gedaan, en nog heel wat te doen. 

Maar het resultaat mag er zijn. 



Heel belangrijk werk verzet de werkgroep Sponsoring. Vaak niet de meest dankbare taak om vele 

bedrijven, zelfstandigen, particulieren te benaderen met de vraag of ze een bijdrage willen leveren 

aan het welslagen van het schuttersfeest. Maar toch is het altijd weer een overwinning als iemand 

toezegt en aangeeft met veel plezier de schutterscultuur te willen ondersteunen.  De sociale binding 

die van een dorpsfeest uitgaat wordt toch belangrijk gevonden. Maar sponsoren vinden het ook 

belangrijk om andere zakelijke mensen  in een informele sfeer te kunnen ontmoeten. De schutterij 

biedt hier de gelegenheid toe, zowel tijdens het vogelschieten als op zondag bij het schuttersfeest.  

De werkgroep vergadert regelmatig om de 

laatste stand van zaken te bespreken en de 

acties te coördineren. Maar niet alleen de 

werkgroep leden worden ingeschakeld, ook 

mensen van de schutterij (en zelfs van buiten 

de schutterij) wordt om hulp gevraagd. De 

stuurgroep houdt in de gaten of de afspraken 

worden nagekomen en dat ieder zijn 

toezegging uitvoert, want soms hebben 

mensen een extra zetje nodig om bij de les te 

blijven. Want, alleen met gezamenlijke inzet is deze klus te klaren.  

Terrein. 

Niet alles is “achter- de- schermenwerk”.  De groep van terrein en techniek heeft weliswaar in stilte 

de opzet van het terrein voorbereid, maar in de week vóór het schuttersfeest begint het opzetten 

van tenten en inrichten van het terrein. Dit moet precies passen, want gecontroleerd wordt of de 

brandblussers werken, de nooduitgangen voldoende zijn en of alle aangelegde elektriciteit voldoet  

aan de geldende normen. Een verantwoordelijke klus, die tot in de puntjes moet worden uitgevoerd.  

Het handwerk vindt een aanvang op dinsdag 28 en woensdag 29 augustus. Uit het draaiboek is 

opgetekend: “levering tent overdag, vloer leggen van te voren, opzetten tent, avonduren, helpers??. 

In elk geval moet vrijdagavond 30 augustus alle in gereedheid zijn voor de 90 ties party in de tent. 

Dit is hard werk en vele handen maken licht werk. Dus iedereen die zich vanaf 

dinsdag/woensdagavond geroepen voelt: geef je even op bij Elke Verjans om mee te helpen. 

Immers Elke is druk doende om de personele bezetting te realiseren: elke.verjans@gmail.com. 

Het veld ligt er nog landelijk bij, maar op 1 en 2 september zal het anders zijn. 
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 Op www.sjottefeesbor.nl  is het hele programma te zien .  

Volgende activiteiten: 

- 12 augustus Schuttersfeest  St. Petrus en Paulus Susteren 

- Laatste week van augustus, werkzaamheden op het feestterrein 

- 1 en 2 augustus schuttersfeest. 

Met vriendelijke schuttersgroet,     

 

Schutterij St. Martinus Born. 

http://www.sjottefeesbor.nl/


 


