
 

 

 

 

 

 

 

Nieuwsbrief 74, Born 2 november 2022 

 

Beste schuttersvrienden, 
 
Komende tijd krijgt de nieuwsbrief er een hoofdstuk bij. In het kader van de voorbereidingen op het 
OLS wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Het hoofdstuk “nieuws van het OLS” wordt 
verzorgd door Maarten de Kever van de werkgroep communicatie OLS 2023 Born. Natuurlijk zullen 
de schuttersactiviteiten en wetenswaardigheden als gebruikelijk vermeld blijven worden. En daar 
beginnen we mee. 
 

Oktoberfeest Sittard 
 
Zondag 23 oktober stond in het teken van het oktoberfeest in Sittard. Op zondag vindt het 
schutterstreffen plaats. De dag staat in het teken van een gezellig samenzijn, waarbij schutters en 
gilden van divers pluimage zich kunnen presenteren aan een groot publiek. Het is een losse dag met 
een knipoog, en zeker niet zo strak georganiseerd als sommige schuttersfeesten. Maar het moet 
gezegd, het is een optrekkende dag. In de ochtend is ontvangst en in de middag de rondtocht door 
de binnenstad van Sittard. 
Dat de organisatie wel eens een steekje laat vallen bleek bij de opening om 12.00 uur. Born en 
Obbicht zouden door de burgemeester en Miss Oktoberfeest worden gehuldigd voor hun prestaties 
op het OLS. Obbicht had bericht ontvangen, Born niet. Het winnend zestal was niet compleet. Maar 
niet getreurd en snel werd er een mouw aan gepast. Loek en Rob waren er al en vier andere 
schutters trokken snel hun jas aan en namen de felicitaties, drank en kusjes dankbaar in ontvangst. 
De aanwezigen zal het nauwelijks zijn opgevallen dat Born een alternatief zes-tal presenteerde. De 
flessen “Schrobbeler” zijn nadien samen met de leden geleegd. 
 
De optocht was groots. Rijen dik mensen van de voorstad tot over de markt. De bordjesdragers 
kondigden met trots de winnaar van D’n UM aan, wat leidde tot een extra golf aan applaus. De 
schutterij stond er goed op, marketentsters in “trachten”  en de rest van de rotten goed gevuld. De 
ondertussen vaste groep in Tirolerpakjes sloot de groep. Born heeft zich goed laten zien. Petje af! 
 



Voor het koningspaar en de burgerkoning hun laatste 
optreden. Youri gaat het volgend jaar verder als 
geweerdrager. De nieuwe koning en koningin bedankten 
Britt en Youri met een woordje en kleine attentie.  

Vanaf nu zullen Richard en Sanne zich 
als koningspaar naar buiten toe 
presenteren.   
Van deze zijde veel plezier en succes! 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
Schuttersmuseum in Steyl 
 
In het schutterijmuseum te Steyl wordt elk jaar een “OLS-Hoekje” 
gereserveerd voor de winnaar van de Auwe Limburger. Born gaat Meijel 
aflossen. Met een medewerker van het museum, Luc Wolters 
(conservator) en Han van Beek werd op woensdag 23 oktober de 
presentatie van Born ingericht. Het resultaat mag er zijn. Heel bijzondere 
stukken die ten toon zijn gesteld; een drapeau uit 1889 en het recent terug 
gevonden vaandel uit 1947. 
Op zondag 13 november om 15.00 uur volgt de officiële opening, met 
toespraken van onder andere de Federatie voorzitter Anosjka Koopmans. 
Met een hapje en een drankje en gezellig samenzijn wordt de bijeenkomst 
afgerond. Het winnend zestal, bestuur en wie van de schutterij verder 
belangstelling heeft wordt van harte uitgenodigd daarbij aanwezig te zijn.  

Wel opgave vooraf zodat 
daarmee bij de catering 
rekening kan worden 
gehouden. Ieder die dat wil is welkom om het 
museum en natuurlijk in bijzonder het hoekje van 
Born te bezoeken.  

 
 
 
 
 

 
  



“Nieuws van het OLS”   
 
 
OLS-federatie op bezoek  
 
Op zaterdag 22 september heeft de OLS-federatie een bezoek gebracht aan Born en zich op de 
hoogte laten stellen van de stand van zaken van de OLS-organisatie van 2023. Dat was voor de 
organiserende stichting een spannend moment. Immers, de plannen zoals die er tot nu toe zijn, 
werden voor het eerst getoetst aan de wensen en eisen van de zeer ervaren OLS-federatie.   
Na een ontvangst in het OLS-huis aan de Kasteelhof 
bezochten de federatieleden de geplande routes voor het 
OLS en het Kinjer-OLS. Ook het beoogd feestterrein aan de 
Groenstraat werd gekeurd.  
De conclusie is dat de stichting door kan gaan op de 
ingeslagen weg. De OLS-federatie toonde zich tevreden over 
de plannen die er tot nu toe zijn. Het stichtingsbestuur van 
het OLS 2023 neemt binnenkort een definitief besluit over 
het feestterrein en de routes. Daarna vindt een 
informatiebijeenkomst plaats voor de inwoners van Born (zie 
elders op deze pagina).  

Op het beoogd feestterrein 
aan de Groenstraat hebben 
inmiddels al de nodige 
werkzaamheden 
plaatsgevonden ter 
voorbereiding op het OLS. 
Begin oktober werd onder 
meer het gras ingezaaid, 
zoals op de foto te zien is.   
 

Het enorme terrein van 13 hectare kleurt dankzij het gunstige weer inmiddels al mooi groen. 
  
  
Overdracht Meijel  
 
De organisatie van het OLS in Meijel, eerder dit jaar, heeft op 20 oktober een overdracht gehouden 
voor de nieuwe OLS-organisatie. Meer dan twintig leden van de verschillende werkgroepen van de 
OLS-organisatie van Born waren in Meijel om te leren van de ervaringen die de organisatie daar heeft 
gehad bij de organisatie van het OLS 2022. De voorzitters Hubert Vos (Meijel) en Pieter Meekels 
(Born) hielden een introductie, waarna de verantwoordelijken voor de verschillende onderdelen van 
het Meijelse OLS aan hun collega's uit Born vertelden (en lieten zien) hoe zij hun gedeelte van het 
OLS op poten hebben gezet.  
 
OLS-hoes in gebruik genomen  
 
Zoals in de vorige uitgave van OLS-nieuws al gemeld heeft de OLS-organisatie een eigen OLS-huis, 
waar de komende tijd wordt vergaderd door bestuur en door de werkgroepen. Dankzij de 
medewerking van de gemeente Sittard-Geleen is dit OLS-huis gevestigd in een leegstaand gedeelte 
van de kasteelhoeve in Born (de oude Tiendschuur en de voormalige notariswoning). De inrichting 
van het OLS-hoes is mede mogelijk gemaakt door Ricoh Document Center Zuid in Geleen, 



Passion4Coffee in Born, onze buurmannen en -vrouwen van Satijnplus Architecten en Zzapps Google 
en Cloud Specialisten en RWM Afval en Reiniging. Binnenkort wordt het OLS Hoes officieel geopend. 
Houd daarvoor onze Facebook- en Instagrampagina's in de gaten.  
 
 
Info-bijeenkomst OLS  
 
Op maandag 21 november vindt de eerste informatiebijeenkomst plaats voor inwoners van Born 
over het OLS. Tijdens deze avond vertellen vertegenwoordigers van de stichting wat er tot nu toe 
gedaan is en wordt nader ingegaan op de inrichting van het feestterrein, de optochtroutes en de 
parkeerterreinen. De avond vindt plaats in het OLS Hoes aan de Kasteelhof. Inwoners van Born die in 
juni en juli volgend jaar direct te maken krijgen met het OLS, krijgen een brief met een uitnodiging in 
de bus. Ook andere inwoners zijn uiteraard van harte welkom tijdens deze bijeenkomst. Houd voor 
het precieze aanvangstijdstip de Facebookpagina van het OLS 2023 in de gaten.  
  
Programma OLS 2023  
24 juni  Sponsorschieten  
27 juni   Kinjer OLS  
30 juni   Feestavond met optreden(s)  
1 juli  Heilige Mis  
2 juli  OLS  
6 juli  Vrijwilligersavond  
8 juli   Kavelen  
  
 

Data om te onthouden: 

Vrijdag 4 november 19.30  uur .  Najaarsvergadering in Gemeenschapshuis Born 

Zaterdag 12 november 16.00 uur  Herdenking gevallen Britse Militairen op kerkhof Born 

Zaterdag 12 november 19.15 uur  St. Martinus mis, opgeluisterd door Harmonie L’Union 

Zondag 13 november 15.00 uur   Opening OLS-hoekje Schutterijmuseum Steyl 

Zaterdag 19 november 18.00 uur  (wat eerder verzamelen) Sint Maartensoptocht met Jong 

Nederland 

Maandag21 november 19.30 uur  Officiële opening OLS-huis door Burgemeester 

Maandag 21 november 19.30 uur  Informatiebijeenkomst omwonenden van OLS terrein en 

optochtroute 

Dinsdag 22 november   Kienavond gemeenschapshuis 

 
 
 
 

Met vriendelijke Schuttersgroet, 

Namens 

Schutterij St. M  artinus Born 


