
 

 

 

 

 

 

 

Nieuwsbrief 72, Born 9 oktober 2022 

 

 

Beste Schuttersvrienden,  

 

Rommelmarkt, Vogelschieten en meer. 

Vandaag 9 oktober wordt, voor het eerst sedert we 

kennismaakten met corona,  de rommelmarkt weer 

gehouden. Ondanks OLS moeten de gewone 

schuttersactiviteiten hun beslag hebben. Want ook na 2 

juli 2023 gaat de schutterij door. 

 

Wat is er veel gebeurd sedert de laatste nieuwsbrief eind augustus. Mooie bijeenkomsten, droevige 

en feestelijke berichten. 

Vogelschieten op 11 september was een 

belevenis en een verenigingsfeestje zoals 

we dat altijd voor ogen hebben gehad. 

Natuurlijk was het prachtig weer en dat 

maakt alles sowieso wat vrolijker. Maar 

ook de opkomst van vele 

belangstellenden waaronder 

burgemeester Verheijen en de grote 

deelname aan de schietwedstrijden van jeugd- , burger- en schuttersvogelschieten maakten dat het 

een schuttersfeest pur sang werd. 

Vóór de wedstrijden werden de officiële plichtplegingen uitgevoerd. Hans en 

Carola werden gehuldigd voor hun 12,5 jarig lidmaatschap bij de schutterij. 

Carola heeft in die tijd aan vele acties en activiteiten een flinke steen 

bijgedragen en een aantal jaar als marketentster meegetrokken. Bij menig 



schietwedstrijd stond ze haar “mannetje”. Hans is als commandant, schietmeester, bestuurslid, 

technische man en hulp bij van alles en nog wat, een meer dan onmisbare waarde voor onze 

vereniging. Dank voor alles en op naar de speld van 25 jaar!! 

De burgerkoning Theo Speetgens werd met het afnemen van het zilver van zijn taak ontheven. Theo 

is bij veel activiteiten van de schutterij aanwezig geweest. Hij heeft het burgerzilver met trots 

gedragen. Daarna werd ons koningspaar ontdaan van zijn titel, door het afnemen van het zilver bij de 

koning en het kroontje bij de koningin. Youri en Britt werden op 1 september 2019 ons koningspaar. 

Het lijkt een eindeloze tijd geleden. Drie jaar achtereen koning en niet eens keizer. Alles het gevolg 

van corona. Ze hebben onze vereniging grandioos vertegenwoordigd en samen hebben we mooie en 

gezellige momenten beleefd, met als kroon het winnen van het OLS. Nog één keer zijn ze in vol 

ornaat te zien en wel op het oktoberfeest in Sittard. Youri zal in de toekomst als geweerdrager de 

schutterij vertegenwoordigen. 

Tijdens de middag van het volgelschieten werd ook nog de oprichtingsakte van de stichting OLS Born 

2023 getekend, in het bijzijn van de notaris, door de voorzitter van de stichting Pieter Meekels, Ad 

Wagemans en Angelique Heijnen. Hiermee kon de organisatie formeel van start. 

De schietwedstrijden waren spannend. Als Burgerkoning mocht zich Mariska Buskermolen kronen, 

moeder van onze voormalige koningin Chelsea Dohmen.  

Het koningsvogelschieten was zoals gezegd een feestje zoals we ons dat al 

jaren wensen. Maar liefst 18 kandidaten (Senna, Sanne, Sven, Loek, Stan, 

Youri, Richard, Theo, Elke, Han, George, André, Harry, Nicole, Britt, Klaas, 

Louis en Jean) gingen met elkaar de strijd aan. Richard Dijkstra velde 

uiteindelijk de vogel. Het was even schrikken na het laatste schot en dat hij 

daadwerkelijk de vogel afschoot moest even indalen. Maar Richard mag 

trots zijn met zijn overwinning.. 

Richard is net lid geworden van onze vereniging. Hij is al jaren 

sponsor van onze vereniging en lid van de club van 35 en als 

zodanig vaak aanwezig bij activiteiten. Geen onbekende dus. 

Enige tijd geleden beloofde hij lid te worden van de vereniging 

als we het OLS zouden winnen. Hiermee had hij buiten de 

waard van onze schutters gerekend, maar hij heeft woord 

gehouden. Nu is hij nog koning zonder kleren, want een 

uniform moet nog worden aangemeten. Naar we hebben 

vernomen staat voor Richard een prachtige koningin in de 

startblokken. We laten ons verrassen. Richard zal op 2 juli het 

defilé van het OLS mogen afnemen. Een enorme eer. Met de 

rondgang van St. Martinus in november zal hij de eerste maal 

als koning naar buiten treden. We wensen hem alvast veel 

succes het volgende seizoen. 

 

 



 

 

 

Huldigingen!! 

 

 

 

 

Op 6 september werd de schutterij in het gemeenschapshuis gehuldigd door de gemeente Sittard-

Geleen. Het winnen van het OLS werd door de burgemeester geëerd met de erepenning van de 

gemeente. Nummer 2 van het OLS St Willibrordus Obbicht werd eveneens in het zonnetje gezet. 

En op dinsdag 11 september reisde de hele schutterij vanaf de Markt in Born, met de 

bus naar de “Apenrots in de Maas” in Maastricht. Middels toespraken van 

Anouchka Timmermans en de Gouverneur Emiel Roemer werden onze schutters 

geëerd voor hun prestatie. Dat Born D’n Um heeft gewonnen was door L1 

inmiddels ingegraveerd in het beeldje. De 

ontvangst in het provinciehuis was een 

bijeenkomst met veel cachet. De eerste vier van 

het OLS en winnaars van het jeugd OLS waren er, 

de aanwezigheid van federatiebestuur, 

Statenleden en vele hoogwaardigheidsbekleders 

maakte dat het een voorname (en gezellig 

drukke) bijeenkomst was . De schutterij werd 

voorzien van de nodige diploma’s en eretekenen. 

Deze zullen een plaatsje vinden te zijner tijd. De bijeenkomst in het provinciehuis was er een om niet 

te vergeten.  

  



Lief en leed 

Lief en leed gaan bij de schutterij hand in hand.  

Ons schutterslid en geweerdrager Manon 

de Bruijn  en echtgenote Maud mochten 

op 26 september zoon Mil verwelkomen. 

Een blakende zoon, hartstikke gezond en 

nu al een bonk van een kereltje, die 

volgens opa Piet al drinkt als “eine echte 

sjöt”. Ook oom Pieter en opa Piet zijn geweldig trots. De beschuit met 

muisjes die ter gelegenheid werden aangeboden hebben we ons laten 

smaken. Proficiat en veel geluk samen. 

 

Ons ontvielen Huub Buckx en Hub Dirkx.  

Hub Dirkx overleed op 5 oktober en was trouw lid van 

de club van 35. Als oom van Martin en Han nauw 

betrokken bij de schutterij. Deze betrokkenheid was 

er ook via echtgenote Ria. Zij was immers in de jaren 50 en 60 van de vorige eeuw tweemaal koningin 

van de schutterij. We wensen Ria en familie veel sterkte toe. 

Op 23 september bereikte ons het bericht dat Huub Buckx was 

overleden. Dit bericht kwam als een donderslag bij heldere hemel. 

Huub was kort daarvoor met zijn bekende bravour en gezelligheid nog 

aanwezig bij ons persoonlijk kampioenschap. Huub was in 1992 de 

tweede burgerkoning van de schutterij, sponsor en sympathisant. 

Toen onze oudijzerkar werd gestolen ontvingen we van Huub en 

Gertie een bijdrage voor de aanschaf van een nieuwe kar. Hij heeft 

ons vaak geholpen bij het aankleden van de feesttent bij 

schuttersactiviteiten. We wensen Gertie en familie veel sterkte toe. 

 

Data om te onthouden:  

 
- 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 


