
 

 

 

 

 

 

 

Nieuwsbrief 73, Born 18 oktober 2022 

 

Beste Schuttersvrienden, 

 

Receptie winnaars OLS, 

Zaterdag 15 oktober was weer een nieuwe mijlpaal in de richting van het OLS dat op zondag 2 juli 

2023 in Born zal plaatsvinden. Tijdens de receptie werd nog eens stilgestaan bij de prachtige 

prestatie die ons zestal heeft geleverd, door d’n Auwe Limburger naar Born te halen. 

Ter voorbereiding op de receptie werd een flinke stapel 

uitnodigingen, naar ontwerp van Timothy Janssen, verspreid. 

Een groot aantal leden onder de leiding van Stan, Sven en 

Loek, zorgden er voor dat het gemeenschapshuis feestelijk 

werd aangekleed om de gasten die avond te ontvangen. Ook 

om de avond zelf vorm te geven staken veel leden de handen 

uit de mouwen, achter de bar, bonnenverkoop en ontvangst 

van de gasten.  Myrthe en Fenna onze marketentsters 

voorzagen de gasten van een attentie. 

Maar waar het echt om draaide waren de felicitaties aan het 

winnende zestal dat samen met de voorzitter en 

buksemeester achter de receptietafel plaats nam. 

Harmonie l’Union had zich opgeworpen om het zestal en 

D’Um middels een rondgang door het dorp naar het 

Gemeenschapshuis te begeleiden. 

 

Om 18.45 uur draaide de harmonie de parkeerplaats van 

het sportpark op waar de schutters werden afgehaald. 

Er volgde een rondgang door de Putstraat, Bronstraat, 

Kerkstraat. Op de Kapelweg werd halt gehouden bij de 



woning van John Knoors. Als 

gevolg van een coronabesmetting 

kon hij niet aanwezig zijn. Na een 

“lang zal hij leven” dankte John de 

harmonie en wenste aan ieder 

een gezellige avond. Echt jammer 

dat hij er niet bij kon zijn, met zijn 

kinderen die ons bij het schieten 

van het OLS al als trouwe 

supporters flankeerden.  

De rondgang werd vervolgd door 

de Tuinstraat naar het 

Gemeenschapshuis. Een deel van de OLS optochtroute die voor het volgend jaar is voorzien werd op 

deze wijze al afgelegd.  

In het gemeenschapshuis volgde een grootste ontvangst. Mooi om de belangstelling te proeven. De 

omliggende verenigingen, Obbicht, Grevenbicht, Buchten, Holtum, Limbricht, Broeksittard enz. gaven 

allen met een delegatie acte de présence. Aan de welgemeende felicitaties was wel te merken dat 

men er zich op verheugd om het OLS in Born dicht bij huis te vieren. Maar ook verenigingen van 

verder, zoals Strucht, Venray en natuurlijk Meijel kwamen ons feliciteren. 

Mooie woorden werden gesproken door pastoor, de burgemeester, voorzitter 

Harmonie en Zaate Hermenie.  Deze laatste gaf een spetterend muzikaal optreden. 

Maarten de Kever zorgde als spreekstalmeester ervoor 

dat alles in ordelijke banen werd geleid en ieder op z’n 

plaats stond bij de toespraken. 

Aan de burgemeester en wethouder viel de eer te beurt 

om het logo voor het OLS 2023 te onthullen. Het Logo is 

ontworpen door Lars Dullens en verbeeldt de sky-line van Born door 

kenmerkende gebouwen, sluis, kasteelhoeve, kerk en Städgen met 

schietharken weer te geven. Verder is D’Um vervat in een gestileerd 

koningsschild en voorzien van de slogan “Biejein in Bor”.  Met deze slogan 

wordt weergeven dat het een feest van heel Born moet worden. Het OLS moet verbondenheid 

brengen. 

De troubadour Hub Dullens zong ons toe. Het federatiebestuur reikte aan Rob en Timothy nog de 

speldjes uit die ze wegens afwezigheid niet op het provinciehuis hadden gekregen. 

De absolute verrassing van de avond vormde het 

optreden van de drumbandleden van het eerste uur. 

Een paar uurtjes oefenen onder leiding van oud 

instructeur Jos Schulpen was voor hen voldoende om 

een klinkende mars te berde te brengen. Jammer dat 

de meesten zo ver weg wonen of door werk niet meer 

in de gelegenheid zijn om mee te gaan. Het was 



hartverwarmend. Jacques Stassen, Wendy van de Wauw, Jos Schulpen, Ralf Swillens, Jurgen Gerards, 

Han Esselaar en Joël de Bruijn, dank, het was echt mooi!!! En leuk om achteraf nog oude 

herinneringen van alweer bijna 40 jaar geleden op te halen. 

Het was een mooie avond en gezellig druk maar misschien hadden we wat meer mensen van Born 

verwacht, maar wellicht realiseert men zich nog niet helemaal wat er te gebeuren staat. Daar gaan 

we aan werken. 

De organisatie van het OLS is op weg. Born zal wakker gekust gaan worden. De schutterij zal haar 

gezicht laten zien. En vervolgens moet de organisatie van het OLS de boer op om de omgeving zoals 

de buurdorpen, maar zeker ook Sittard en Geleen op 2 juli op de fiets naar Born te laten komen. 

De schutterij zal zich komende zondag weer van haar beste kant laten zien op het Oktoberfeest in 

Sittard en op 12 november bij de Sint Maartensoptocht in Born. 

 

Data om te onthouden: 

- Zondag 23 oktober  Schutters- en gildenoptocht Oktoberfeest Sittard 

- Zaterdag 12 november  Herdenking gevallen Britse Militairen op kerkhof Born 

- Zondag 13 november 15.00u.    Opening winnaarshoek Schuttersmuseum in Steijl 

- Dinsdag 22 november  Kienavond gemeenschapshuis 

- Vrijdag 4 november  Jaarvergadering Schutterij 

 

Met vriendelijke Schuttersgroet, 

Namens 

Schutterij St. M  artinus Born 

 

 


