
 

 

 

 

 

 

 

Nieuwsbrief 52, Born  5 juli 2020 

 

 

Beste schuttersvrienden, 

OLS Meijel 

 5 juli 2020. De dag dat we in Meijel hadden moeten zijn voor het 

OLS . Helaas we zitten thuis en mogen ons behelpen met de digitale 

versie van het OLS. De schietwedstrijd wordt gehouden via een 

app. Misschien best leuk, maar wij willen optocht lopen, in de tent 

staan, hamburgers eten en de spanning van het schieten voelen. Al 

het andere blijft behelpen, toch?  

Afgelopen week was L1 

in de archieven gedoken. 

Geen beelden uit Meijel, 

maar heel oude beelden. 

De eerste kleuren-

beelden van het OLS 

1964 in Limbricht 

passeerden. Prominente plaatsen waren ingeruimd voor onze 

toenmalige koning Sjang Kurvers ( Opa van Martin en Han van Beek) en keizer Math van Pey. Maar 

ook op diverse nog oudere beelden was de schutterij van Born te 

zien. Zo verscheen tijdens een Internationaal feest in 1952 te 

Heerlerheide ineens de koning van Born in beeld. Het schutterszilver 

van onze vereniging is direct te herkennen. De mijnheer met 

“schnauts” en bolhoed is 

Hub(ke) Heffels, de opa 

van bekende Bordenaren 

als Jan en Paul Heffels. Hij 

behaalde de koningstitel 

in september 1951, 

blijkens een krantenknipsel van  10 september 1951.  

Het OLS 2020 wordt verschoven naar 2021. Tenminste als Corona niet nog verassingen voor ons in 

petto heeft. We hopen dan weer in vol ornaad van het feest te kunnen genieten.  



Voorbereidingen 2021.  

Schutterij gaat het visier richten op 2021. Schuttersactiviteiten gaan we niet meer houden. Lang is 

nog de hoop gekoesterd dat  in september nog een soort Vogelschietfeest zou kunnen worden 

georganiseerd bij ons schutterslokaal. Maar de verwachting is dat de 1,5 meter regel zal blijven 

gehandhaafd. We zien het niet zitten om met die beperkingen een gezellige schietmiddag met 

vrienden en gasten te organiseren. 

Toch willen we een aantal keren bij elkaar komen. Niet om te schieten, maar om de exercitie te 

oefenen. Dit is nodig. We hebben de nodige nieuwe leden en de club is flink uitgebreid. We moeten 

zorgen dat we met deze groep goed in het gelid op staan als we weer de weg op gaan. Zeker als de 

schietpresaties van het vorige jaar worden doorgezet, zullen we punten in de optocht moeten gaan 

halen om te kunnen presteren voor de dagbeker bij de Bondsschuttersfeesten. Hans Ackermans 

heeft een aantal lichte execitie geweren gemaakt, zodat ook diegenen die moeite hebben met het 

“normale”geweer als geweerdrager kunnen meetrekken. Er zijn geen excuses meer. 

De Drumband is alweer aan de slag gegaan. Zondag 28 

juli was de eerst repetitie.   

Netjes allemaal op afstand. Top om te zien dat iedereen 

er weer is. De drumband zal ook op vrijdagavond 

meedoen aan de nog te plannen gezamenlijke oefening. 

 

De website heeft een metamorfose 

doorgemaakt. Een tijdje is de melding 

weergegeven dat aan de site gewerkt werd.  

Timothy Jansen en William van de Wauw 

hebben met de nodige arbeid een nieuwe 

site ontworpen en gevuld. De nieuwe site 

geeft meer mogelijkheden om diverse items 

te plaatsen. William heeft de taak op zich  

genomen om de site actueel te houden. Als 

er suggesties zijn dan laat het weten. Bezoek 

de nieuwe site: 

www.schutterijstmartinusborn.nl 

 

Jaarvergadering 

Het is door de secretaris aan aangekondigd. Op dinsdag 14 juli a.s. om 19.30 uur zullen we in het 

Gemeenschapshuis bij elkaar komen voor de jaarvergadering. Volgens onze statuten moet de 

vergadering binnen zes maanden na aanvang van het kalender jaar plaatsvinden, maar op grond van 

de Tijdelijke Noodwet Covid-19 , mag deze termijn enige tijd verlengd worden. Maar nu de regels wat 

soepeler zijn geworden wil het bestuur de uitgestelde ledenvergadering van 20 maart 2020 alsnog 

laten plaatsvinden. Zo kunnen de boeken over 2019 worden opgemaakt en kan de penningmeester 

na goedvinden van de vergadering decharge worden verleend. Harrie Verjans die pas lid is geworden 

van de schutterij, wordt voorgesteld als nieuw bestuurslid in plaats van Angelique Thevissen. Binnen 

het bestuur zal Harrie de post van penningmeester toebedeeld krijgen. 

http://www.schutterijstmartinusborn.nl/


Afwikkeling Diefstal. 

Vele mensen en bedrijven hebben ons geholpen zoals is weergegeven in het onderstaande 

persbericht. 

We zijn dankbaar voor de steun en het medeleven wat we hebben mogen ervaren. We gaan en 

kunnen verder. Het bestuur is zich aan het oriënteren op een nieuwe aanhanger. We hopen dat deze 

er snel komt. Deze zal in de toekomst, net als de nieuwe grasmaaier, elders nog veiliger gestald 

worden. 

 

 

Volgende Activiteiten:  

- Jaarvergadering    Gemeenschapshuis dinsdag 14 juli a.s. om 19.30 uur. 

- Samen oefenen op de schuttersweide. 

 

Hopelijk tot zo snel. 

 

Met vriendelijke Schuttersgroet, 

Namens 

Schutterij St. Martinus Born 

Persbericht 

Goede Gulle Gevers, helpen schutterij St. Martinus Born 

Bij schutterij St. Martinus werd op 23 mei een inbraak ontdekt. De grasmaaier, aanhangwagen en 

verzameld koper waren gestolen. Er werd tevens aanzienlijke braakschade aangericht. De schutterij 

is door deze brutale inbraak zwaar gedupeerd. 

Diverse partijen uit de Bornse gemeenschap hebben de schutterij spontaan een helpende hand 

toegestoken. Sasje’s Bloemboetiek & Kadoshop stelde een gloednieuwe grasmaaier ter beschikking. 

Sponsorbedragen voor de aanschaf van een andere aanhangwagen werden ontvangen van Zaate 

Hermenie  “Mörge Geit Beater”  en de bedrijven Glasdecor Jac Salvino BV (Remie en Yvonne Salvino), 

Luminesense Verlichting (George Stegeman en Suzan), Buckx Decor Verhuur (Huub en Gerty Buckx), 

Technic Support (Jos Mathijssen en Marie-lou),  Dijkstra Financiële Diensten (Richard Dijkstra),  

Charron Mode en Aannemingsbedrijf Ad Wagemans (Ad en Nelly Wagemans), Philippen 

Makelaardij  en Anouk Haarsalon (Willy Wagemans en Anouk) alsmede van de particulieren Ivo 

Goergen en van Elke en Paul Verjans.  

Ondanks alle gulle bijdragen is de schade zeker nog niet gedekt. Maar de Schutterij toont zich 

dankbaar voor het feit dat zij op deze manier verder wordt geholpen. De Bornse gemeenschap laat 

zien dat ze in tijden van nood klaar staat voor de elkaar. De Schutterij is er trots op dat ze hiervan 

deel uitmaakt.  



Op zaterdag 6 juni  werden door de heer Walstock, 

namens Sasje’s Bloemboetiek en Kadoshop en de heer 

Tesselaar van “Mörge Geit Beater”  de donaties aan de 

heer Ad Wagemans, voorzitter van de Schutterij, ter 

beschikking gesteld onder het motto;” Blijf van 

andermans spullen af en Wij als Bornse verenigingen 

steunen elkaar”. 

 

 

       De Firma Koelplan stelde gratis en voor niks een kleine aanhanger ter 

beschikking. Deze kan door de schutterij ingezet worden voor kleine klusjes. 

 

Op vrijdag  19 juni  overhandigden de andere gulle gevers hun schenking aan de schutterij. Helaas 

kon niet iedereen aanwezig zijn wegens verplichtingen elders. Maar via deze weg worden ze allemaal 

nogmaals hartelijk bedankt. 

Luminesense Verlichting B.V. 

 

  

Charron Mode 

  Aannemingsbedrijf Ad Wagemans 

 Technic Support (Jos Mathijssen) 

       Ivo Goergen 

  Elke en Paul 

Verjans  

 

 


