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Born 27 juli 2016, 

 

Beste schuttervrienden, 

We zien terug op een PRACHTIG ZLF.  Ja, prachtig geschreven in hoofdletters. De organisatie van de 

schutterij in Vaesrade had er werkelijk alles aan gedaan om het iedere bezoeker een aangenaam 

verblijf te bieden.  Het feestterrein was groots ingericht, met prachtige feesttenten, schaduwrijke 

parasols, een groot kinderdorp, aan alles was gedacht. Dit was weer eens wat anders.  

De trend is namelijk de laatste jaren dat schuttersfeesten steeds soberder worden. De organiserende 

verenigingen doen er alles aan om de kosten zo veel mogelijk te drukken, om maar geen financieel 

debacle op te lopen. Waar in het verleden gezellige feestavonden werden georganiseerd, wil men 

hier niet meer aan beginnen. Tegen de grote festivals en vele andere activiteiten die overal in het 

land worden georganiseerd kan de schutterij niet meer op. Een sprekend programma is namelijk veel 

te duur met alle risico’s van dien. Sponsoring wordt steeds moeilijker sedert 2008.  

In Vaesrade heeft men kennelijk besloten om tegen de stroom in te roeien. Met een gedegen 

voorbereiding en inzet van goede mensen is het gelukt om vele sponsoren te vinden, een mooi 

feestprogramma neer te zetten én een gezellig 

druk bezocht schuttersfeest te organiseren. 

Chapeau! 

En wat is er nu mooier dan een schuttersfeest 

in de Limburgse heuvels? Dat belooft wat voor 

het OLS volgend jaar 2 juli 2017 in Merkelbeek. 

Ook onze schutterij kijkt alweer vooruit. In 

2018 wordt er een Bondsfeest georganiseerd 

en dat gebiedt nu al tot nadenken over de invulling hiervan en de plek waar dit gehouden kan 

worden. Het gebruik van de sportterreinen in namelijk niet vanzelfsprekend omdat in het verleden 

de medewerking van de sportstichting niet echt loyaal is gebleken. Wij zijn er evenwel van overtuigd 

dat we samen met al diegenen die ons willen steunen een gezellig en verantwoord feest kunnen 

neerzetten. 

Bij het  ZLF stond onze schutterij (al) weer in het teken van de jeugd. Wie de jeugd heeft, heeft de 

toekomst!  De jeugdmarketentsters gingen met de eerste prijs aan de haal. Bij afwezigheid van enige 

https://www.facebook.com/1635544123340354/photos/a.1635545016673598.1073741825.1635544123340354/1635545023340264/?type=1&source=11


krachten in de drumband, waren de jeugdleden Mika en Bram degenen 

die de kar muzikaal trokken. Goed gedaan jongens. 

Bij de geweerdragers was Raymond Leurs als nieuw geüniformeerd lid er 

voor de eerste maal bij.  

En dan was er bij de drumband ineens weer (eenmalig) een vertrouwd 

gezicht te zien (Zie foto hiernaast). Louis bedankt voor het uithelpen.  

 

 

uitslagen Born tijdens het ZLF: 

18e  Beste houding optocht 

16e Beste defilé 

20e  Mooiste geheel 

30e Mooiste uniform 

15e Beste vaandeldrager 

2e Mooiste keizer in uniform 

17e Mooiste koningspaar 

32e Mooiste koningin 

1e Mooiste marketentsters groep jeugd. 

 

Volgende week,  zondag 31 juli zijn we dichter bij huis te gast bij het Bondsfeest van schutterij Heilig 

Kruis Grevenbicht. 

 

Met vriendelijke Schuttersgroet, 

 

Schutterij St. Martinus Born 

 

 

 

  


