
 

 

 

 

 

 

 

Nieuwsbrief 71, Born 30 augustus 2022 

 

 

Beste Schuttersvrienden,  

Een veer op de hoed voor Hans Ackermans 

De Bondsbestuurders vroegen eind mei of ze een verrassingsbezoek bij Hans Ackermans konden 
brengen. Nou, dat werd zo geleid dat men op vrijdag 3 juni naar ons schutterslokaal kon komen. Een 
groot aantal leden was opgetrommeld. Hans verbaasde zich al; “is er ineens zoveel animo voor de 
exercitie?” Via de achterdeur werd familie en vlaai naar binnen gebracht. De leden van het 
Bondsbestuur werden op de parkeerplaats opgevangen en gingen dezelfde weg. Tijd om Hans naar 
binnen te loodsen. De Bondsvoorzitter, Theo Hoorens, nam het woord en kondigde aan dat Hans al 

ruim 50 jaar lid is van de OLS federatie, en 
samen met Carola 12,5 jaar lid bij Born             
(d aarvoor bij Strucht) en in die periode voor 
beide verenigingen veel heeft betekend. Ze 
wisten toen nog niet eens dat onder de leiding 
van Hans een maand later het OLS werd 
geschoten!!! Naast de Bondsoorkonde voor 
het 50 jaar lidmaatschap werd aangekondigd 
dat Hans als schutbroeder zou worden 
opgenomen in de Soevereine Orde van de 
Rode Leeuw van Limburg en de Heilige 

Sebastianus. Voorwaar niet mis. 
Voor Hans een emotioneel moment, omdat ook zijn vader lid was van de Orde 
en dat hij het een geweldige eer vond om in zijn voetsporen zou mogen treden. 
 
Op zaterdag 27 augustus was het zo ver. Vele schutters verzamelden 
in Noorbeek. Koffie en vlaai werd vooraf geserveerd aan familie en 
vrienden. Tijdens een indrukwekkende mis vond de investituur 
plaats. Het kerkje van Noorbeek zag er weer goed uit na de brand die 
er in 2020 woedde. Echt mooi opgeknapt. Voor een vrolijke noot 
zorgde de plaatselijke pastoor Tervoort, die bezwoer dat hij voor een 
kratje Grolsch (zonder de alcoholvrije variant) bij elk schuttersfeest 
voor goed weer kon zorgen. Zowel de Pastoor als Ger Koopmans (ja 
hij is er nog steeds en kan moeilijk definitief afscheid nemen) wezen 
er op dat de schutterij er is voor de onderlinge verbondenheid en om 



door naar elkaar te (willen) luisteren en door dienstbaar 
voor elkaar te zijn. Mooie en ware woorden. 
 
Na afloop was er uitgebreid de geldeenheid om te feliciteren 
en werd in het plaatselijke gemeenschapshuis nog gezellig 
een borreltje gedronken. 
 
Hans, proficiat namens de hele schutterij en we hopen dat 
we met z’n allen nog vele jaren de club samen mogen 
dienen. 
 
 
 
  

 

 

 

 

Ladies’ Night 

Ruim 20 “Ladies” verzamelden op 26 augustus op de schuttersweide voor een onderhoudende avond 

onder elkaar. Chelsea Dohmen (onze oud-koningin) voorzag ieder van de nieuwste beauty tips. 

Daarna volgde onder leiding van Sjaak Heldens een hilarische aflevering van “Kienen bij Candlelight”. 

Gedurende de hele avond verzorgden de Butlers van de schutterij voor drank en hapjes. 

Het was een mooie avond. Ieder die meegeholpen heeft (o.a. Chelsea, Sjaak, Piet, Stan, Sven, Youri) 

dank voor het organiseren van deze bijzondere avond. Het was nog lang onrustig en dit alles onder 

het motto: “What happens at the club, stays at the club”. 

 

Nieuws van het OLS 

Op maandag 29 augustus vond een eerste bijeenkomst plaatst met de voorzitter van de op te richten 

stichting OLS (Pieter Meekels) en de beoogd stuurgroep voorzitters. Op 9 september gaan de 

statuten passeren. Daarop volgend gaat gestaag veder invulling gegeven worden aan de invulling van 

de stuurgroepen. Om met de leden van de schutterij te overleggen en van gedachten te wisselen 

wordt aan het einde van de maand een samenzijn met de schutterij gepland (datum, tijdstip en 

plaats van samenkomst volgen nog). Deze bijeenkomsten zullen regelmatig gaan plaatsvinden zodat 

iedereen zich betrokken kan blijven voelen. Bij het hele proces eindigend in een spetterende OLS 

week. Het moet immers een feest voor Born én de schutterij worden. 

  



Data om te onthouden:  

 
- Dinsdag 6 september 19.00 uur: Huldiging van de schutterij door de Gemeente (samen met de 

schutterij Obbicht en Harmonie Sint Cecilia Grevenbicht, die op het WMC wereldkampioen werd) 
 

- Zondag 11 september: Burger- en Koningsvogelschieten 
 

- Dinsdag 13 september: Ontvangst schutterij op het Gouvernement in Maastricht (vertrek met de 
bus vanaf de Markt) 

 
- Dinsdag 27 september: Kienavond in het gemeenschapshuis 

 
- Zaterdag 15 oktober vanaf 19.00 uur: Receptie schutterij i.v.m. winnen OLS in het 

Gemeenschapshuis Born. 
 
- Zondag 23 oktober: Oktoberfeest Sittard 

 

 

Met vriendelijke Schuttersgroet, 

Namens 

Schutterij St. M  artinus Born 

 

 


