
 

 

 

 

 

 

 

Nieuwsbrief 30, Born 30 september 2018 

 

Beste Schuttersvrienden,  

Het schutters weekend 

De aanloop 

  

Voorafgaand aan het feest  moest er nog flink 

gewerkt worden. De handen moesten uit de 

mouwen gestoken worden.  Want op vrijdagavond 

zou het spel op de wagen gaan en moest alles 

gereed zijn. 

Met vereende krachten werd de feesttent opgezet. 

Vele handen maken licht werk. Maar het blijft zwaar 

werk een vloer leggen en tent hoog trekken.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Het voordeel van deze feestlocatie kwam bij de werkzaamheden tot uiting. Want over een weiland 

kunt je zonder problemen met machines rond rijden en alle spullen tot op de plaats brengen. John 

heeft als machinist alles kundig op de daarvoor bestemde plek gebracht. Het optuigen van een 

feestterrein is noeste arbeid van enkelen en van velen. Sommige mensen hebben er letterlijk de 

nacht doorgebracht (Ad, Han en Rob).  Specialisten heb je nodig voor het aansluiten van water, 

elektra en Wc’s, tapinstallaties, frituurwagen, uitlijnen van schietinrichting enz. enz.. Kortom heel 

veel groot en klein werk. Buiten de leden van de schutterij die flink hebben meegeholpen past een 

woord van dank aan Peter Leurs, die gezorgd heeft dat het horeca gedeelte perfect was ingericht en 

bedrijfsklaar was. 

Het was ook gezellig op de feestweide. Vele inwoners van Born kwamen toch net iets vaker hun hond 

uitlaten, om eens te komen kijken wat gaande was. Regelmatig werd een praatje gemaakt. En dan 

waren er natuurlijk Jo en Truus Storms, eigenaren van het feestterrein.  Als zij met de kruiwagen met 

koffie en  vlaai de wei kwamen oprijden was het weer feest. Wat vond Truus het jammer dat het na 

een week de festiviteiten weer waren afgelopen. “het is zoa gezellig, net wie vreuger in het veldj” 

Na een  dag werken werd bij het vallen van de avond telkenmale nog even geëvalueerd.  

Al met al, we hebben het geklaard en vrijdagavond stond de tent en alles wat erbij hoort gereed voor 

de 90ties Party georganiseerd door Café de Sjloes. Het was een goed feest.  

De tent in het licht vrijdagavond. Klaar voor de storm. 

 

Het Vogelschieten 

Dit jaar vond het traditionele vogelschieten op zaterdag plaats. En dit was niet het enige bijzondere 

op deze middag.  

Anders dan anders zouden we dit jaar op een plaat schieten en niet op onze traditionele houten 

vogel. Reden hiervoor waren veiligheidsoverwegingen. Zeker nu er meer bezoekers waren dan 

andere jaren.  



De jeugd mocht het bal openen met Fenna als trotse 

winnaar van het jeugdvogelschieten. Thans is zij 

jeugdmarketentster bij de schutterij. Ze heeft echt 

schuttersbloed, want haar oom en neef zijn lid bij de 

schutterij in Limbricht. Haar overgrootvader (Sjang Coenen) 

was voor de tweede wereldoorlog buksemeester van de 

schutterij in Born. Over een paar jaar krijgen de volwassen 

leden aan haar een geduchte concurrent? Ze was maar wat 

trots op de overwinning. 

 

Vervolgens gingen de burgers aan de slag nadat Wil Lemmens 

(zonder de Burgerkoningszilver) zich voor de laatste maal als 

burgerkoning presenteerde tijdens de rondgang  door  het dorp. 

Een groot aantal kandidaten verscheen om de beurt onder de 

schuttersbuks. Het duurde lang voordat er tekening in de strijd 

kwam, maar de specialiseten zagen mogelijkheden. Toen Martijn 

Brouwer de buks ter hand nam wankelede de vogel. Duidelijk was 

dat één welgemikt schot de vogel zou vellen. Maar zover kwam het 

niet. Terwijl Martijn aanlegde deed een windvlaag zijn werk en 

stortte de vogel ter aarde. Martijn werd uitgeroepen tot 

burgerkoning. Na de huldiging en omhangen van de versierselen 

hebben de aanwezigen een traktatie gekregen van de Burgerkoning.  

Martijn Brouwer is echtgenoot van mevrouw Van Wersch, notaris in 

Born. Dat Martijn de titel een grote eer vindt, heeft hij uitgedragen 

in woord en daad. Tijdens het schuttersfeest was hij prominent 

aanwezig met de Koningsbreuk. De schutterij zal er zorg voor 

dragen dat zijn naam wordt toegevoegd aan het 

Burgerkoningszilver. We hopen hem bij diverse activiteiten nog te verwelkomen. 

Het Koningsvogelschieten van de schutterij kende een bijzondere opzet. Leden van de schutterij 

doen hier aan mee. Maar om nog meer belangstelling te genereren was op de ledenvergadering 

besloten dat de vaste sponsoren uit de “Vrienden Van” ook mochten deelnemen, mits men zich 

bereid toonde aan de verplichtingen verbonden aan het koningsschap te willen voldoen.  Nu was de 

communicatie hieromtret niet helemaal goed verlopen  en ook mensen van  buiten de aangewezen 

groep hadden zich ingeschreven.  Dit gaf enige consternatie, maar besloten werd om de ingezette 

wedstrijd door te zetten. Dat pakte goed uit en is voor herhalng vatbaar.  En het werd spannend. 

Heel spannend. Zeker George vlaste op het koningsschap en was er op gebeten om de mannen van 

buiten de loef af te steken. Maar het lukt niet.  Béla Bàlasz loste het laatste schot, waarna de vogel 

viel. Voor het eerst in de geschiedenis van schutterij hebben we een koning die geen lid is van de 

schutterij. Natuurlijk heeft Louis Dullens jaren treug  als koning in  jacquet  het 

koningszilver gedragen, maar toen was zijn dochter Resie schutterskoningin nadat 

ze de vogel had geschoten. 

Béla is bekend met de schutterij en is in het verleden vaak op schuttersfeesten 

geweest, zeker in de tijd dat zijn zwager (Bèr Smeets) koning was. Béla is bekend in 

Born, zeker als actief lid van de CV de Bessembejers. Hij is lid van de Raad van Elf. 

De band tussen canavalsverniging en schutterij  is altijd nauw geweest. Zo haalt de 



schutterij sedert jaar en dag de Prins af vooafgaande aan de Prinsenreceptie. Diverse leden van de 

schutterij zijn (jeugd)prins geweest of lid van de bessemebenjers. 

Zelden iemand zo blij gezien na het behalen van de koningstitel. We zijn er van overtuigd dat hij onze 

schutterij het komende jaar op een goede manier zal vertegenwoordigen. 

Béla heeft aangekondigd dat Shannen Smeets hem als koningin zal vergezellen. Zij was eerder 

koningin samen met Stan van Sloun. Haar ervaring zal Béla goed kunnen gebruiken. 

In de consternatie na het afschieten van de vogel is vergeten een goede foto van ons nieuw 

koningspaar te maken. Maar er komen nog gelegenheden genoeg en ze zullen zeker goed 

gepresenteerd worden in de Nieuwsbrief. De eerste maal zal het koningspaar uittreden tijdens de 

optocht van St. Martinus. Daarna bij het ophalen van de Prins. Op Koningsdag zal het nieuwe 

koningspaar zich in vol ornaat presenteren. 

Het was nog lang gezellig op de wei. 

 

Zondag, het schuttersfeest. 

Ook nu een maand na dato verschijnt bij iedere die er over aangesproken wordt een lach op het 

gezicht. Alles was compleet. 

- De locatie was perfect. Lekker knus, maar toch ruim genoeg. Of zoals een schutter zei: “als ik 

ga bestellen kom ik altijd weer iemand anders tegen om een praatje mee te maken. Wat fijn 

die schietbomen zo kort bij de tent”. 

- Het weer was perfect 

- De muziek was perfect. 

- De winnaar van het Bondsfeest en de jaarbeker (Susteren) maakte er een flink feest van. 

- 27 zestallen konden deelnemen aan de kaveling. En er werd flink doorgeschoten. Om 20.50 

uur, het was echt bijna donker loste Nieuwstadt het laatste schot (het was nog raak ook). 

De schutters die aan feest deelnamen waren zeer tevreden, parkeren, wedstrijden, schieten, 

uittreden, alles was heel kort bij. Hierdoor konden alle activiteiten onder veel belangstelling worden 

uitgevoerd. Bijzonder was het exercitie uittreden van de dames van verschillende schutterijen. 

We kunnen er lang en breed over schrijven 

maar dat hoeft niet. Ieder die er bij was 

houdt een goede herinnering over aan deze 

feestdag. We hopen dit op deze locatie over 

een aantal jaren te mogen herhalen. 

Rest dank aan iedereen die ons heeft 

geholpen en ondersteund. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 



Volgend activiteiten: 

 

- Rommelmarkt           zondag 7 oktober 2018 

- Optocht Oktoberfest Sittard(tevens Kermisrondgang met de jeugdleden) 

  zondag 14 oktober 2018 

- Herdenking gevallenen    zaterdag 10 november 2018 

- St. Maartensoptocht   zaterdag 10 november 2018 

- Algemene najaarsvergadering  vrijdag 16 november 2018 

- Onder voorbehoud (vrijwilligersmiddag/avond tevens Martinusviering) zaterdag 24 

november 

Met vriendelijke Schuttersgroet, 

Namens 

 

Schutterij St. Martinus Born 


