
 

 

 

 

 

 

 

Nieuwsbrief 31, Born 22 oktober 2018 

 

Beste Schuttersvrienden, 

Oktober feest Sittard, 

 

Het oktoberfeest in Sittard mag langzaam aan toch wel tot de landelijke MEGA-festiviteiten worden 

gerekend. Deze en vorige editie had men natuurlijk ook niets te klagen over  het weer. Op zondag 14 

oktober was het record warm,; de 26 graden werd aangetikt. Dit is nog eens wat anders dan 14 

oktober 2015, toen in Zuid-Limburg al de eerste 

sneeuw viel. Die 26 graden  zijn OLS 

temperaturen.  Maar net als op het OLS stond 

het weer garant voor een mooi feestje. 

Met 28 andere schutterijen nam St. Martinus 

Born deel aan de traditionele rondgang door de 

stad. Het leek wel of heel Sittard en omstreken 

was uitgelopen. De optochtroute door de stad, 

defilé bij Kleikamp en op de markt was voorzien 

van een  mensenmenigte. Het stond rijen dik. 

Eerste sneeuw van dit seizoen op Vaalserberg Drielandenpunt op 14 oktober 2015 

Na de optocht stond  het traditionele bezoek met de jeugdleden over de kermis op het programma. 

Maar helaas had de jeugd, op onze marketentsters na, verstek laten gaan. Het was dun in de 

drumband. Het was aan Bram en Christian om de kar te trekken. 

 



Maar tegenover  de kleine drumband stond dat  de club “achter het vaandel ” nagenoeg compleet 

was. Zelfs Raymond Leurs, ernstig geblesseerd aan een enkel, liep te optocht mee. Én het werd héél 

gezellig (zie bovenstaand). 

 

Traditie is het ook geworden dat de rondgang door Sittard het laatste optreden is van het 

koningspaar.  Het nieuwe koningspaar staat te trappelen. Met de Sint Maartensviering zijn zij aan de 

beurt. Een voorproefje is  in de Putstraat te bewonderen. Mooi werk van de Bessemmebenjers. Veel 

succes Bela en Shannen! 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Volgende Activiteiten 

 

- Herdenking gevallenen    zaterdag 10 november 2018 

- St. Maartensoptocht   zaterdag 10 november 2018 

- Algemene najaarsvergadering  vrijdag 16 november 2018 

- vrijwilligersmiddag/avond tevens Martinusviering zaterdag 24 november 

 

Met vriendelijke Schuttersgroet, 

Namens 

 

Schutterij St. Martinus Born 


