
 

 

 

 

 

 

 

Nieuwsbrief 65, Born 4 mei 2022 

 

 

Beste Schuttersvrienden,  

 

Zo gaat dat nu. Hebben we meer dan twee jaar bijna geen schuttersactiviteiten, dan moet er een 

hele week aangetreden worden. Voor diverse activiteiten, van droevig tot plezierig, respectvol en 

met een knipoog. 

 

Kienen, afscheid Sjaak Heldens. 

Sjaak heeft sedert 2016 belangeloos en met flair de “Kienkar” getrokken. Op zijn specifieke wijze wist 

hij de kieners te boeien en aan zich te binden tijdens de maandelijkse bijeenkomsten. Maar Sjaak 

deed meer dan nummers afroepen, hij organiseerde ook achter de schermen de nodige zaken en 

regelde en ritselde de prijzen. Sjaak had in 2021 al aangegeven te willen stoppen, maar had beloofd 

ons te blijven helpen totdat we de organisatie zelf helemaal op poten zouden hebben. Dat is nu het 

geval, penningmeester Harry Verjans verzorgt de coördinatie en diverse anderen steken de handen 

uit de mouwen. Tijdens de kienavond van 26 april 2022, fungeerde Sjaak de laatste maal  als 

omroeper. Op schutterswijze en met dankwoord van de voorzitter werd Sjaak voor al zijn werk en 

inzet bedankt. 



Koningsdag, en jubilarissen 

Woensdag 27 april, koningsdag. Het 

koningspaar Youri en Britt en 

Burgerkoning Theo Speetgens 

stonden al klaar vanaf april 2020 om 

zich aan de gemeenschap te 

presenteren. Twee lange jaren en 

voor Britt drie koninginnenjurken 

verder,  was het dan eindelijk zo ver. 

Mooi om de schuttersplaten weer te 

zien blinken in het zonlicht. Het paar 

staat er mooi op, zoals wij bij hen 

thuis in de Bartolomeusstraat mochten zien. Een grote schare 

vrienden, supporters en belangstellenden had zich verzameld 

om het koningspaar te bewonderen.  

Ze werden welkom geheten door de commandant en opgenomen in de schutterij. De presentatie 

door het dorp eindigde bij de Sjoester, alwaar de genoden door het koningspaar rijkelijk werden 

getrakteerd op koffie, broodjes en heel veel lekkere vlaai. 

Youri en Britt we hopen dat jullie genieten van dit jaar als koningspaar!!!! 

Brenda Theuns en Angelique 

Heijnen werden gehuldigd voor hun 

25 jarig lidmaatschap van de 

schutterij. Voor al hun diensten 

werden ze bedankt en de zilveren 

onderscheidingen werden door de 

koningin opgespeld. Een 

vertegenwoordiging van de 

Schuttersbond reikte de oorkonden 

uit en bij mondde van de 

bondsvoorzitter werden de vele 

diensten van de dames voor de 

schutterij gememoreerd. Hup naar de volgende 25 jaar? 

Begrafenis Lambèr Cremers. 

Vrijdag 27 april werd afscheid genomen van Lambèr. Een vertegenwoordiging van de schutterij had 

zich verzameld bij de kerk en begeleidde Lambèr op zijn laatste tocht. Diverse andere schutterijen  

vormden een erehaag. Voorzitter Ad sprak in het Limburgs een gedachtenis uit. Een waardig afscheid 

heeft een goede schut gekregen.  

 

  



Fc de Rebellen en stichting Semmy 

Zaterdag 28 april hadden de veteranen van VV Born een 

grootst evenement opgezet waarvan de baten toekomen 

aan Stichting Semmy. Deze stichting heeft ten doel 

onderzoeken naar genezing van  hersenstamkanker te 

ondersteunen. Wegens verbondenheid steunt de 

schutterij dit initiatief. De schutters hebben dan ook 

welwillend een helpende hand uitgestoken voor het 

welslagen van het festijn. En geslaagd was het, want op een gegeven moment moesten de 

consumptiebonnen uit de tonnen gerecycled worden. Born heeft zich van de goede kant laten zien.  

Ton, Marianne, Ron, Ton, Paul, Elke, Christianne, Piet en wie we zijn vergeten, bedankt voor jullie 

medewerking.  

Schutterfeest in Montfort 

Eindelijk weer een schuttersfeest. Heerlijk 

rondhangen op de wei. Een praatje, biertje, 

hamburger (is wel duur geworden). De band 

in de tent en veel mensen langs de optocht. 

Het was genieten. De schietresultaten van 

het B-Zestal waren uitmuntend. Een 

(gedeelde) eerste prijs bij het kavelen. Wat 

waren ze trots en dat mag ook. Loek Leurs 

nam bijvoorbeeld voor het eerste maal als 

schutter deel aan een wedstrijdstrijd. Het A-

zestal haalde ook 18 punten bij het 

inschieten, derhalve was de volledige 

(schiet)buit binnen. Het D-drietal (Ton van 

Sloun, Corné Wijnen en Piet de Bruijn)  haalde 



de kaveling net niet. Het mocht niet deren, de kameraadschap was er niet minder om. De keizer ging 

er met de eerste prijs vandoor, evenals de solisten die uittraden. De overige wedstrijdonderdelen 

waren wat minder, misschien toch eens serieus voor gaan oefenen, toch? In elk geval zijn we voor de 

dagbeker op de 7e plaats geëindigd. Toch een  mooi resultaat voor een kleine club als de onze. 

D ata om te onthouden: 

- Vrijdagavond oefeningen op schutterweide vanaf 19.00 uur  

- Vrijdag 13 mei Officiële opening kantine (opgeven kan tot 9 mei!!) 

- 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  

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 


