
 

 

 

 

 

 

 

Nieuwsbrief 34, Born 10 februari 2019 

 

Beste Schuttersvrienden, 

De eerste Nieuwsbrief van 2019. Het duurt weliswaar nog even dat de feesten eraan komen, maar de 

schutterij zit niet stil. De voorbereidingen op het nieuwe seizoen zijn namelijk alweer aan de gang. 

Een seizoen waar we maar drie Bondsfeesten hebben. In de krant stond afgelopen week dat zich 

slechts 144 Schutterijen voor het OLS hebben aangemeld. Dit zijn er 23 minder dan in het topjaar 

2003, toen er in Kessenich 167 schutterskorpsen deelnamen. In dat jaar was onze huidige keizer 

koning.  

 Het fenomeen van minder schutterijen doet zich ook voelen in “onze” 

schuttersbond.  De bond bestaat nog uit 18 actieve schutterijen,. Dit waren er 

nog niet zo heel lang geleden 24. Van de 18 zijn er een paar die het moeilijk 

hebben.  

De schuttersbond heeft  toch besloten om de cyclus van om de vier jaar een 

feest te organiseren aan te houden. Zo komt het dat er om de paar jaar maar 3 

feesten zijn. 

In het verre verleden was het nog anders. Na de tweede wereldoorlog bestond 

de prille schuttersbond Born, maar uit 8 schutterijen en hield men om de twee 

jaar een schuttersfeest in het dorp.  Natuurlijk waren dit geen feesten, met 

dure tenten en was de regelgeving vanuit de overheid minder scherp. Een feest 

was wat eenvoudiger georganiseerd. Maar sommige zaken zijn hetzelfde gebleven: het dorp liep uit, 

de harmonie kwam opdraven, er werd een flinke pot bier gedronken. Het was gezellig. 

In de tijden dat er kennelijk veranderingen plaatsvinden in het schutterswezen, moeten de 

basiswaarden van de schutterij worden behouden. We moeten dat stukje gezelligheid en binding 

bieden. En dat doet de schutterij. 

Het schuttersfeest  afgelopen september was er op gericht zo laag drempelig mogelijk te zijn en aan 

alle aanwezigen een prettige dag te geven. 

Gedachten zijn er om het koningsvogelschieten open te stellen voor iedereen , om zo iedereen  de 

mogelijkheid  te geven mee te genieten van het schutterwezen.  We willen proberen het jaarlijkse 

koningsvogelschieten nog meer een evenement te maken voor de gemeenschap. 



Binnenkort zal de schutterij Prins Carnaval weer thuis gaan afhalen en vergezellen naar zijn receptie 

in het gemeenschapshuis.  Op initiatief van de schutterij zal ook de harmonie aansluiten. Het 

gezamenlijk optreden zal voor de receptie van de Prins een extra cachet zijn. 

 

Verdere voorbereidingen 

De drumband is inmiddels weer doende om nieuwe marsen in te 

studeren. Nieuwe jonge leden zijn aan het oefenen en zullen in de 

loop van het jaar hun kunnen ten toon spreiden. 

De nieuwe koning en koningin staan te trappelen. Zeker het afhalen 

van de Prins zal voor Bela extra bijzonder zijn.  Immer zijn zoon 

Youri Balasz regeert met carnaval. De voorbereidingen voor een 

groots ontvangst zijn ook al aan de gang. In elk geval van af deze 

zijde Youri van harte proficiat en maak er een gezellige tijd van!!!!! 

 

 

Verder is de schutterij druk doende om er tijdens het nieuwe seizoen er weer pico bello op staan. De 

kleermaker zal enkele leden  in een nieuw uniform steken.  Voorbereidingen worden getroffen om de 

keizer met een nieuwe pak weer die uitstraling te geven die past bij zijn functie. De 

jeugdmarketentsters waren zodanig gegroeid dat ook zij een nieuwe uitmonstering moeten krijgen. 

En enkele leden van de drumband die het met een cape moesten stellen worden voorzien van een 

echte uniformjas en pet. 

Direct na carnaval worden alle uniformen bij De Ster in Born ingeleverd, en zal de stomerij de laatste 

vlekken verwijderen. 

Op naar een nieuw jaar. 

Data om alvast te noteren. 

- Zaterdag 23 februari 2019: Afhalen prins 

- Zaterdag 27 april 2019: Presentatie nieuw Koningspaar 

- Na carnaval: Uniformen naar de stomerij  

 

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 

Met vriendelijke Schuttersgroet, 

Namens 

Schutterij St. Martinus Born 


