
 

 

 

 

 

 

 

Nieuwsbrief 76, Born 2 maart  2023 

 

Beste schuttersvrienden, 
 
Driemaal is scheepsrecht. 

Als voorbereiding op het OLS is afgesproken dat de schutterij waar 

mogelijk naar buiten treedt. De bedoeling was om in december 

rond te gaan trekken in de wijk Aldenhof, als aftrap van het 

verspreiden van de Nieuwjaarswensen, die door de schutterij en 

Stichting OLS 2023 Born huis-aan-huis bezorgd zouden gaan 

worden. Maar helaas, opwarming van de aarde ten spijt, de wegen 

in Aldenhof waren onbegaanbaar op zaterdag 17 december. De 

wenskaarten werden door diverse mensen natuurlijk wel in de bus 

gedaan. Een tweede poging volgde op zaterdag 21 januari 2023, 

maar wederom regen, ijzel en gladheid vielen ons ten deel. En 

jawel,  zaterdag 28 januari 

lukte het dan toch om de 

rondgang te voltooien. Het moet gezegd; het was zo koud dat 

de hal van het ouderencentrum Aldenhof werd ingevlucht. En 

onder die omstandigheden past een bijzonder compliment  

aan de drumbandleden, die het optreden toch maar zonder 

handschoenen hebben voltooid.  

Vanachter de ramen werden we gadegeslagen door menig 

verbaasde bewoner. Degenen die naar buiten kwamen om ons 

aan te moedigen waren oud Buchtenaren Hans Aarts en Petra 

Deuss. 

Prinsenreceptie 

Na twee jaar overgeslagen te hebben trok de schutterij weer uit op 11 februari voor het afhalen van 

de prins. Nu naar de heer Ottostraat om Prins Rob 1 (Boonen) te gaan afhalen voor de receptie. De 

harmonie vergezelde ons. Om samen met de harmonie naar de prins te gaan is een traditie, die is 

ontstaan toen René III Tesselaar in 2018 als prins bij de carnaval voorop ging en voorzitter van de 



harmonie was. Als beide verenigingen samen bij het gemeenschapshuis aankomen, is de receptie van 

meet af aan gezellig druk. 

Bij aankomst in de heer Ottostraat werden we verwelkomd met een drankje. De schutterij stond er 

bijzonder kleurrijk op, omzoomd door de lampjes die 

Manon op de kop heeft kunnen tikken en de al lang 

gebruikte sjaals in carnavalskleuren. Koning Richard 

(van Born, niet de illustere voorganger uit Engeland) 

presenteerde zich de eerste maal in volledig uniform, 

weliswaar met geleende pet. Zijn pak is immers nog 

steeds niet compleet. Ondanks veelvuldig aandringen 

schiet het bij kleermaker Janfré echt niet op. Diverse 

mensen hebben nog steeds een incompleet uniform. Geduld is een schone zaak, maar wel eindig. 

Jammer, want een aantal mensen wil gewoon meedoen, maar ze worden belemmerd.  

  De receptie werd als gebruikelijk gehouden in het gemeenschapshuis 

waar we de prins, overige hoogheden en gevolg, met een drieslag defilé 

afleverden. Daarna ging het even niet meer volgens gebruikelijk 

protocol, de Bessemebènjers huldigden hun jubilarissen en de harmonie 

en Tuurhouters kropen voor. De schutterij stond een halfuur buiten te 

koukleumen, dit terwijl het 

gebruik is dat de schutterij direct 

naar binnen trekt en als 

allereerste de receptie opent. Het 

was verder heel gezellig. 

 

 

 

Overigens dat carnavalsvereniging en schutterij nauwe banden hebben blijkt ook weer in het OLS 

jaar. De prins is vice-voorzitter van de sponsorwerkgroep en levert op die manier een mega-bijdrage 

voor het welslagen van het OLS. Net zoals vorst Clif. Hoeveel werk hij al voor het OLS heeft verzet is 

niet eens meer meetbaar. 

Vasteloavend 

Hoewel carnavalsoptocht voor de schutterij geen core-business is, werd er dit jaar werk van gemaakt. 

De schutterij met diverse extra leden presenteerde zich met een man of vijftig als alternatieve 

schutterij. Alhoewel de levende UM en de bielemannen er levensecht uit zagen. George en Ben 

misschien toch eens over nadenken of jullie voor de echte klompen en baard gaan?? Oud lid Pastoor 

Ralf Swillens heeft in elk geval met een vette worst al voor goed weer gebeden. Het was een gezellige 

groep en vormde een welkome aanvulling voor de korte carnavalsoptocht. 

 



Nieuws van het OLS 

Er gebeurt zoveel en alles tegelijk. Het gaat nu ook wel snel, want over 4 maanden is het feest volop 

aan de gang. Kaarten worden getekend en hertekend. Wijzigingen, kleine wijzigingen, aanvullingen. 

Pascal van Baaren tekent samen met John Knoors vrolijk verder. Planning voor opzetten schootsveld 

en feestterrein worden tot op het schroefje nauwkeurig opgesteld. Werkzaamheden van dag tot dag 

worden ingepland. EHBO, beveiliging en verkeersregelaars worden aangeschaft. We missen nog een 

paar vrijwillige toezichthouders (de mooiste baan als vrijwilliger bij het OLS!!!, je kunt de hele dag 

rondkijken, met iedereen een praatje maken en mag overal komen en kijken). Ook nachtbewaking 

hebben we nog niet!!!. Wie werpt zich op??? 

Personeel werven komt verder op stoom. Bij het schrijven dezes al meer dan 400 aanmeldingen 

terwijl de campagne nog pas net  is gestart. Mond-tot-mond reclame en elkaar aanspreken en laten 

opgeven via de website (www.ols2023.eu) werkt het beste. Nog z’n 800 vrijwilligers te gaan. 

Aan sponsoring wordt hard gewerkt door Cliff en zijn team. Op de site is te zien dat er elke dag 

nieuwe sponsoren bij komen.  

Vergunningen worden aangevraagd bij de gemeente. Binnenkort, als de vorst weg is worden de 

parkeerplaatsen verder ingezaaid door Jordy Salden en ergens in mei beginnen de echte 

werkzaamheden op het 7 ha. grote feestterrein. Dan gaat Born echt zien waarvoor al dat gras is 

ingezaaid tussen de Groenstraat en Greatheide. 

Het secretariaat is druk met bestellen van zilverwerk, verzamelen namen van genodigden, 

programmaboekje, invulling H-Mis, inventariseren van materiaalwagens en bussen. 

De vlaggenactie is gestart en de eerste OLS-vlaggen verschijnen in Born en omstreken. Het wordt 

langzaam een olievlek die door Born en omgeving vloeit.  Het streven is om voor nagenoeg kostprijs 

(€ 5,--) iedereen in Born een OLS-vlag te leveren en te laten ophangen. Voor kostprijs wordt een 

bijbehoren vlaggenstok en -houder bijgeleverd én een klusgroep komt een en ander gratis monteren.  

 

Een uitgelezen kans dus voor diegenen die nog geen 

vlag kunnen hijsen, toch? 

 

De eerste bewonersbijeenkomst werd maandag 

27 februari goed bezocht. Fijn om mee te maken dat het festijn begint te leven en dat mensen 

nieuwsgierig worden naar wat er eigenlijk staat te gebeuren. Als je het nooit mee hebt gemaakt is 
G
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het moeilijk voor te stellen wat voor een festijn het gaat worden. Maar echt, het is groots en dorps 

omvattend én héél gezellig (kameraadschappelijk). 

Vast zal er iets vergeten worden, maar één bijzondere mijlpaal moet wel vermeld worden. 

Bij de zorgboerderij “Op den Dreesj” in Holtum is 

de afgelopen weken hard gewerkt om de punten 

en de stokjes  op de latten te zetten. In een 

enorm aantal van 400 latten werden 7.200 stokjes 

gestoken. Daarop werden weer  14.400 punten 

geklopt. Een prestatie om heel trots op te zijn. 

Voorzitter Ad Wagemans en OLS 

Baancommandant Hans Ackermans toonden zich 

zeer verguld met het verrichtte werk en 

trakteerden op 16 februari jl. alle medewerkers 

rijkelijk op vlaai en koffie. De medewerker die het 

meeste werk verzette werd apart in het zonnetje 

gezet en ontving onder andere een pet van de schutterij. Met Ad poseert hij trots op de foto. Eén 

karwei is hiermee al geklaard. Nu de schietbomen nog omhoog!   

De eerste echte OLS-activiteit vindt dinsdag 7 maart plaats in het gemeenschapshuis. De loting voor 

de optochtvolgorde. Een mooie gelegenheid om elkaar weer te treffen. Want de hele schutterij mag 

toch wel aanwezig worden geacht. Het zestal in elk geval in uniform.  

Op 7 maart begint ook de voorverkoop voor de Schintaler: 

Het onderstaande persbericht is daaromtrent verschenen. 

 

  

PERSBERICHT  

Loting OLS en start voorverkoop Schintaler op 7 maart  
 
Born – De eerste officiële activiteit van het Oud Limburgs Schuttersfeest 2023 vindt op 
dinsdag 7 maart plaats. Dan wordt in het gemeenschapshuis van Born geloot om de 
optochtvolgorde tijdens het OLS. Op die avond start ook de voorverkoop voor het optreden 
van De Schintaler.   
In de verschillende bokalen met namen en nummers zitten op 7 maart in totaal 134 
schutterijen uit Nederlands- en Belgisch Limburg die in het eerste weekeinden van juli een 
gooi doen naar de hoogste eer: het winnen van het OLS. De loting begint om 20.00 uur. Er 
zijn verschillende pauzes, waarin onder meer buuttereedner Gilbert Petit optreedt. Uiteraard 



zijn belangstellenden van harte welkom in het Gemeenschapshuis Born aan de 
Prinsbidsomstraat 5.  
  
Voorverkoop Schintaler  
Want op 7 maart is niet alleen de loting; dan start ook de voorverkoop voor het optreden van 
De Schintaler op 30 juni aanstaande op de sjöttewei van het OLS in Born. In het 
gemeenschapshuis zijn de eerste kaartjes voor ‘De Schintaler – Biejein in Bor’ te koop. De 
voorverkoopprijs bedraagt 15 euro.  

  

  
  
  

 

 

 

Aankomende data voor het OLS 

- 7 maart loting OLS (gemeenschapshuis) 

- 7 maart start voorverkoop Schintaler (vrijdag 30 juni live op de wei) 

- 13 maart 2e info bewoners bijeenkomst  

- 20 maart Stand St. Joepmarkt Sittard 

- 20 maart 3e info bewoners bijeenkomst 

- 23 maart Loting Kinder OLS (OLS huis)  

- 1 april om 14.00 uur Strijdt met de windbuks om titel koning(in) en Keizer(in)Kènjersjötterie 

Biejein in Bor (Basisscholen Swentibolt, De Wissel en Schutterij Born en Stichting OLS Born 

2023) OLS-Hoes, Kasteelhof 3 

- 10 april Paasmarkt Born 

Bij al deze activiteiten zijn alle schutters uitgenodigd om deel te nemen en aanwezig te zijn. 

 

 

Data om te onthouden voor de schutterij: 

Vrijdag 10 maart Algemene Voorjaarsvergadering in het gemeenschapshuis. 19.30 uur. 

Dinsdag 28 maart Kienavond in het Gemeenschapshuis 

Vrijdag 31 maart Aanvang schietavonden op de wei 

Zondag 2 april Rommelmarkt 

Paasmaandag 10 april  Kraam en deelname aan Paasmarkt 

Dinsdag 25 april Kienavond in het Gemeenschapshuis 

Donderdag 27 april  Presentatie nieuw Koningspaar 



Zondag 14 mei Bondsfeest Slek 

Zondag 4 juni Bondsfeest Dieteren 

  

  

  

  

Met vriendelijke Schuttersgroet, 

Namens 

Schutterij St. M  artinus Born 

 

 


