
 

 

 

 

 

 

 

Nieuwsbrief 48, Born 25  februari 2020 

 

 

Beste schuttersvrienden, 

  

Afgelopen week hebben weer eens kunnen zien wat de kracht van volkscultuur is. Of nu storm Ciara, 

Dennis of Ellen over ons heen raast, de regen met bakken uit de hemel valt en de Maas de randen 

van de dijken opzoekt, het maakt niks uit: de Vasteloavend zeukt ziene eige weag. De mensen 

hebben er behoefte aan om met carnaval even te ontsnappen, eens effe gek te doen en elkaar te 

ontmoeten. Ook de schutterij behoort bij de volkscultuur en ook de schutterij is er om verbinding 

met elkaar te maken. Gewoon elkaar ontmoeten. plezierig bezig zijn, samen iets neer willen zetten. 

In het canavalsgebeuren speelt 

(Foto’s van links naar rechts: 

Jan Haagmans als koning, als 
Prins, 

Math van Pey,, G. Heutmekers)  

de schutterij van Born een kleine rol. Wel zijn de banden tussen schutterij en de Bessemebenjers 
altijd nauw geweest.  

Vroegere koningen Jan Haagmans en Math van Pey (later ook keizer) waren vorst van de 
Pierewieters. Diverse leden van de schutterij hebben ook de prinsenscepter van de 
Pierewieters/Bessemebènjers gedragen.  Zelfs familie van Prins Lei II (Heutmekers) was al een koning 
van de schutterij. 

Ook onze huidige koning Youri Balasz is lid van de Bessembenjers.  

De schutterij staat jaarlijks paraat om de Prins van de Bessembenjers te begeleiden naar de 
Prinsenreceptie. Dit jaar togen we naar Greatheide. De schutterij deed dit al eens eerder toen Bart 



Heuts Prins was, maar voor veel leden was dit wel een nieuwe ervaring. Een mooie optocht, met vrij 
zicht op Born. 

Sedert een paar jaar sluit de harmonie zich aan. Een mooi initiatief, dat toont dat de prins door Born 
wordt gedragen. Hij wordt feestelijk binnen gehaald. 

De schutterij opent 
traditiegetrouw de receptie. 
Het was aan voorzitter Ad 
om de prinsen toe te 
spreken en eine sjoane 
Vasteloavend te wensen. 
Vorst Cliff repliceerde 
gepast. Mooi was dat Cliff 
wist te vertellen dat de 
schutterij dit jaar 3x 11 jaar,  

de prins komt afhalen en dat Corné Wijnen, Louis Deuss, Martin van Beek, Rob Deuss, Ton van Sloun 
en Ron van Sloun al deze 33 maal van de partij zijn geweest. Een medaille van de Prins zat er niet aan 
voor de jubilarissen, maar toch mooi dat dit gememoreerd wordt en de optredens gewaardeerd 
worden.  

Dus we zeggen als schutterij, op naar het volgend jaar!!!!  

 

Ook onze eigen leden moeten we niet vergeten. Piet en Pieter de Bruijn zorgden op 7 februari voor 

heerlijk verzorgde snert. Een goede en lekkere bodem waren de ingrediënten voor een gezellige 

avond in ons schutterslokaal.  

Volgende Activiteiten: 

Zondag 15 maart  Rommelmark, Gemeenschapshuis 

Vrijdag 20 maart  Algemene vergadering.  

Dinsdag 31 maart  3e Kienavond 

Aanvang/medio April  Aanvang schietoefeningen 

25/26 April Persoonlijk kampioenschap OLS in Obbicht ( deelname bij voldoende 

animo) 

`Maandag 27 april presentatie nieuw Koningspaar   

 

Tot binnenkort bij een van de activiteiten. 

Met vriendelijke Schuttersgroet, 

Namens 

Schutterij St. Martinus Born 

 


