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Beste Schuttersvrienden,
In memoriam Lambèr Cremers.
We moeten melden dat ons trouwe lid Lambèr Cremers op 21 april
2022 plotseling van ons is heen gegaan. Hij was 55 jaar lid van de OLS
federatie
Lambèr werd geboren op 11 augustus 1943 en groeide op in het
Städgen. Bij de brug was café Mulleners gevestigd. Vanuit het café
vertrok vaak de schutterij. De kastelein, Naard Mulleners, was ook lid
van de schutterij. Lambèr moet de schutterij van daaruit vaak hebben
zien optrekken. Zeker in de jaren vlak na de Tweede Wereldoorlog was
de schutterij groot, met een groot korps bestaande uit fluitisten en
drumband. Dat maakte indruk. Als jonge jongen werd Lambèr begin
jaren 50 lid van het korps.
Precies is dit niet te
achterhalen omdat in
vroeger jaren het
lidmaatschap van de
schutterij formeel pas inging
met de leeftijd van 16 jaar. Lambèr bleef de schutterij
trouw, ook toen het minder ging. Hij fungeerde de laatste
jaren als geweerdrager. In 1966 schoot Lambèr de vogel
af, maar heeft zich weinig als koning kunnen presenteren.
In 1967 ging de schutterij in ruste hoewel nog met een
beperkt aantal mensen werd deelgenomen aan het
federatiefeest in Obbicht. Hij was lange tijd de laatste
koning van schutterij st. Martinus Born.
Koningsplaat Lambertus Cremers 1966

Toen in 1985 de schutterij weer nieuw leven in
werd geblazen was Lambèr eveneens van de
partij. Het uniform trok hij niet meer aan.
Samen met zijn kameraad Broer van Peij
verzorgde hij lange tijd het schieten van de
kamers bij processie, koningsschieten en
andere belangrijke gebeurtenissen in Born. Op
elk schuttersfeest was hij aanwezig en reisde
per brommer naar elke uithoek waar de
schutterij moest aantreden. Kritisch, en met
Lambèr Cremers
Broer van Peij
verstand van zaken, volgde hij de
schietresultaten. In stilte genoot hij intens als de resultaten goed waren. Ging het mis, had hij een
troostend woord: “Joamer, mèr volgende kèar bèter”. Daar waar de handen uit de mouwen moesten
worden gestoken kon je Lambèr aantreffen. Een harde
werker, zeer bedreven met de schop. Tijdens de
opbouw van het ZLF in 2005 groef hij in een oogwenk
10-tallen meters sleuf om de leidingen in te leggen. Bij
alle schuttersfeesten die we hebben georganiseerd was
Lambèr intensief betrokken bij de werkzaamheden. Het
echte zware werk schuwde hij niet. Jaren maakte hij
deel uit van de klusgroep. De laatste paar jaar liet hij
zich wat minder zien. De coronamaatregelen zijn hier
debet aan geweest, maar ook omdat zijn gezondheid
minder werd. Hij wilde niemand tot last zijn en voelde
zich er niet prettig bij als anderen het werk moesten
1999 foto i.v.m. viering 12,5 jaar heroprichting
schutterij

doen en hij koffie zat te drinken.

Lambèr hield van de schutterij en was daar trots op,
maar hoefde niet op de voorgrond. Maar wie bij hem thuis kwam, kon genieten van de vele
schuttersfoto’s en aandenkens aan de schutterij in de huiskamer. Bijvoorbeeld de oorkonden dat hij
40 (2007) en 50 jaar (2017) lid was van de OLS federatie. Dit lidmaatschap was nog veel langer
geweest, als de schutterij niet 18 jaar rustende was geweest.
Lambèr, namens de schutterij, bedankt voor alles wat je voor ons hebt gedaan. Aan de familie, veel
stekte met de verwerking van het verlies van jullie dierbare. Lambèr was een fijn mens.
Schutterij St Martinus Born

Data om te onthouden:
-

Vrijdagavond oefeningen op schutterweide vanaf 19.00 uur
Woensdag 27 april presentatie van het koningspaar en huldiging jubilarissen.
Zaterdag 30 april: Benefietwedstrijd Veteraren VV Born tegen VV De Rebellen
Zondag 1 mei Schuttersfeest in Montfort

-

Vrijdag 13 mei Officiële opening kantine
Zondag 5 juni Processie Born.
Zondag 12 juni schuttersfeest Nieuwstadt
Zondag 3 juli OLS Meijel
Zondag 17 juli Schuttersfeest Dieteren.

Met vriendelijke Schuttersgroet,
Namens
Schutterij St. Martinus Born

