
 

 

 

 

 

 

 

Nieuwsbrief 27 , Born 24 juli 2018 

 

Beste Schuttersvrienden,  

Nog een staartje OLS 

En ja hoor, de voorspelling in de vorige Nieuwsbrief is uitgekomen. Het kavelen op zaterdag was 

eigenlijk snel gepiept. De eerste ronde was een slagveld. Na drie ronden op  gewone punten, werd na 

de pauze besloten om op kleine punten te gaan schieten. Al gauw resteerden twee schutterijen. St 

Petrus en Paulus uit Susteren moest het uiteindelijk afleggen tegen het 6-tal van Sevenum. Dus het 

volgend jaar – zet maar alvast in de agenda – 7 juli 2019 OLS in Sevenum. Kan iedereen alvast 

inplannen dat hij/zij dan van de partij kan zijn. 

Nu de definitieve uitslag bekend is, blijkt dat St. Martinus Born uiteindelijk geëindigde op de 38ste 

plaats. We schuiven al op naar het beste kwart. 

Overigens met de schutterij van Sevenum hebben wij nog een connectie uit het verleden. Toen in 

1985 de schutterij werd heropgericht werden tweedehands uniformen aangeschaft. Deze uniformen 

naar het model van de Prinses Irenebrigade kwamen uit Sevenum. We hebben er een aantal jaren 

veel plezier aan gehad. 

ZLF IN Nieuwstadt 

En alweer warm, maar dat verbaast 

niet meer deze zomer die de droogste 

wordt sedert mensenheugenis.  Maar 

het went wel, dus uiteindelijk viel het 

allemaal wel mee. Het feest was heel 

groots opgezet, Eigenlijk te groot. Tent 

en schietbomen lagen ver van elkaar, 

zodat er een feest in twee delen 

ontstond. Altijd jammer. Toch was het 

gezellig.  De jeugd verzamelde al vroeg 

bij de materiaalwagen , alwaar onder 

een vrolijk gele parasol een picknick 

door het koningspaar (ja voor namelijk 

door de koningin) werd verzorgd. 



Nadat iedereen was voorzien van een natje en een droogje konden 

we ons begeven naar de optocht. Wel even oppassen dat  over  de 

“knobbele” de nek niet werd gebroken. Een leuke optocht , met  

best veel  volk langs de kant. In elk geval war er heel wat meer 

belangstelling voor de optocht als bij het OLS.   

Er was ook een nieuwigheid in onze gelederen.  Sedert  het 

overlijden van René van Sloun had het ons ontbroken aan een 

hospitaal soldaat. Suzanne (vriendin van George) is in uniform 

gehesen en komt ons  pelotons versterken.  Welkom. 

Zoals gebruikelijk op het ZLF wordt 

er zoveel mogelijk geschoten met 

het B-Zestal. We kwamen niet door 

de eerste ronde helaas. De missers 

hebben ons wel een traktatie 

opgeleverd van Elke en Corné.  

De drumband en Bram Deuss behaalden de eerste prijs in hun 

divisie.  

Het meest verassende resultaat kwam wel  van het koningspaar. Na 

bijna anderhalf uur wachten – moreel ondersteund door Sjaak 

Heldens en “kuistster” Petra Deuss - , mochten zij voor de kiosk 

verschijnen bij de jury. Deze beloonde het optreden met een eerste 

prijs koningin en eerste prijs koningspaar. Had Ad in het begin van 

het jaar toch gelijk toen hij zei: “Het zal os prieze sjeale es de keuningin neet geit oetrèje”. 

 Een mooie dag werd in goed gemoed afgesloten. 

Tot het volgend jaar in Puth. 

Het schuttersfeest 

 

De werkzaamheden vorderen gestaag. De leden van het Bondsbestuur kwamen op vrijdag 20 juli de 

vorderingen bekijken. 

Hier en daar wordt in het dorp zichtbaar dat het schuttersfeest er aan zit te komen.   

Inmiddels hangt bij ALDI een groot zeil, en daar komen er nog een paar van. Op de site 

www.sjottefeesbor.nl  is het programma te zien en verschijnen de eerste sponsoren. 

Een onderdeel van het programma  vormt het vogelschieten op zaterdag 1 september 2018. 

http://www.sjottefeesbor.nl/


Voor de jeugd wordt een vogel  opgezet, zodat met de windbuks beslist kan worden wie het 

jeugdkoningspaar van Born wordt volgend jaar. Sponsoren, genodigden (belangstellenden) kunnen 

hun kunsten vertonen op het schieten van de burgerkoning. 

Nieuw;  leden club van € 35,-- mogen mee schieten op de vogel. 

Het schieten van de vogel van de schutterij kent een bijzonder nieuwtje. Afgelopen jaar is in de 

jaarvergadering van de schutterij besloten om het vogelschieten van de schutterij open te stellen 

voor een groep “niet leden” van de schutterij. Al enkele jaren wordt de vereniging jaarlijks 

ondersteund door de “club van € 35,--“.  De bijdrage die deze groep levert vormt elk jaar weer een 

basis in de begroting. Bijzondere activiteiten zoals trommelles voor de jeugd blijven hierdoor 

mogelijk.  

 Als een van de leden van de club van € 35,-- de vereningsvogel naar beneden haalt, is hij/zij voor een 

jaar koning van de schutterij. Hieraan is wel de verplichting verbonden, om als koning(in) mee te 

trekken bij de verenigingsactiviteiten en zo alle activiteiten eens van kort bij mee te maken.  Wie aan 

dit evenement wenst mee te doen dient zich wel aan te melden. En dat kan natuurlijk tot en met 

zaterdagmiddag  1 september voordat het eerste schot wordt gelost bij de secretaris. 

Als een vrouw de wedstrijd wint mag zij uittreden met de schutterij conform de regels van het OLS. 

Dit geldt ook voor een mannelijke winnaar. Omdat hij geen uniform heeft, zal  hij dan als koning in 

jacquet  aan de wedstrijden deelnemen.  

 

Volgende activiteiten: 

- 19 augustus Schuttersfeest  St. Petrus en Paulus Susteren 

- Laatste week van augustus, werkzaamheden op het feestterrein 

- 1 en 2 augustus schuttersfeest. 

Met vriendelijke schuttersgroet,     

 

Schutterij St. Martinus Born. 


