
 

 

 

 

 

 

 

Nieuwsbrief 33, Born 9 december 2018 

 

Beste Schuttersvrienden, 

Avond voor de vrijwilligers van het schuttersfeest. 

Geven loont. Met die wijsheid in het achterhoofd werd op 24 november  jl. een avond georganiseerd 

om de vrijwilligers van ons schuttersfeest te bedanken. Veel mensen hebben onverplicht en vrijwillig 

een flinke steen bijgedragen aan het welslagen van ons schuttersfeest. Deze mensen hebben hun tijd 

en kunde aan ons gegeven . onder deze vrijwilligers was het echt niet mogelijk geweest om het feest 

te organiseren. Dus tijd om iets terug te geven. Het was een mooie en gezellige middag (avond) met 

een grote opkomst.  En zoals het schutters betaamd: Veel hamburgers en genoeg drank. 

Eerst was de gedachte geweest om het feestje in onze eigen Unit te houden, maar gezien het grote  

aantal aanmeldingen bleek deze al snel te klein te zijn, zelfs als we een tentje zouden aanbouwen. 

Martin Verstegen kwam op het goede idee om de kantine van de voetbalclub voor ons open te 

stellen. Toch ook nog mooi dichtbij ons  eigen “schuttershonk” en alle faciliteiten aanwezig. Gelukkig 

ook maar dat we zijn uitgeweken naar de kantine, want het weer was bar en boos die dag. In een 

tent hadden we het echt koud gekregen. 

Delegatie bij de wijding van de Bisschop. 

Op 8 december  was voor Mgr. Drs Harrie Smeets  (opgegroeid in Born) de dag dat hij in de 

kathedraal in Roermond tot bisschop werd gewijd. Het was een heel stijlvolle plechtigheid in een 

bomvolle kerk. 

 



Een delegaties van de schutterij en de kerkgemeenschap brachten de felicitaties namens Born  en 

werden tijdens de receptie hartelijk ontvangen. 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

De  schutterij van Venray en vaandeldragers van vele schutterijen begeleiden de nieuwe bisschop 

naar de kathedraal en vormden na afloop van de mis een erewacht bij de Oranjerie, voorafgaand aan 

de receptie. 

 

Mooi om dit nog eens mee te maken. Gemiddeld genomen  houdt een bisschop van Roermond meer 

dan 16 jaar zijn zetel. Harrie is nog jong, dus we mogen er vanuit gaan dat pas over een jaar of 20 de 

volgende gelegenheid is om dit nog eens mee te maken. 

De schutters van Born verschenen in het oude uniform.    

Wat hier de reden van was is ons niet duidelijk? 

Data om alvast te noteren. 

Op zaterdag 29 december houdt de Bornse Zaate Hermenie 

”Mörge geit Baeter” van  19.11 tot 22.11 uur receptie in het 

gemeenschapshuis. Ze wonnen het Limburgs  Zaate hermeniekers 

Concours. Op ons schuttersfeest hebben ze de hele middag mogen 

oefenen en zie hier het resultaat.  

Zullen we in november volgend jaar weer een mooi feestje in Born 

hebben, want de winnaar mag het volgende jaar het festijn 



organiseren. Een mooie gelegenheid om als schutterij wat hulp terug te geven. 

Schuttersfeesten 2019: 

19 mei 2019 Wilhelmina Hingen 

7 juli Ols Sevenum 

21 juli ZLF Puth 

11 augustus 2019 Sint Joseph Buchten 

25 augustus 2019 SInt Willibrordus Obbicht 

Schuttersfeesten 2020 

10 mei 2020 Sint Martinus Linne 

24 mei 2020 Sint Lambertus Broeksittard 

14 juni 2020 Sint Martinus Holtum (onder voorbehoud) 

5 juli 2020 OLS  ???????? 

19 juli 2020 ZLF St. Sebastianus Eys 

30 augustus 2020 Heilig Kruis Grevenbicht 

De schutterij in Holtum heeft aangegeven onder voorbehoud een feest te zullen organiseren. De 
schutterij heeft het moeilijk. Vooral bestuurlijk zijn er te weinig mensen die de kar willen trekken.  

Volgende Activiteiten 

- 27 of 28 december uitje drumband 

- Janfre naar Born voor reparatie en aanpassen uniformen.  Datum:  ?????? (binnenkort) 

- Naar stomerij uniformen.  Datum ????? (binnenkort) 

- Zaterdag 23 februari 2019: Afhalen prins 

- Zaterdag 27 april 2019: Presentatie nieuw Koningspaar 

 

Met vriendelijke Schuttersgroet, 

Namens 

 

Schutterij St. Martinus Born 


