
 

 

 

 

 

 

 

Nieuwsbrief 29, Born 26 augustus 2018 

 

Beste Schuttersvrienden,  

Schuttersfeest Susteren 

Op zondag 12 augustus trokken we door de straten van Susteren (heide) Wat een saaie 

optocht, gewoon tweemaal rechtdoor over een brede straat met niet echt veel publiek. 

Gelukkig was de optocht in verband met de warmte wat korter gemaakt dan vooraf gepland. 

De uitslagen: Bram Deuss eerste prijs tamboer, koningin 6e prijs, commandant 3e prijs en 

Jeugd marketentster 1e prijs. Dat laatste tot genoegen van Mirthe. Eindelijk had ze haar 

concurrente van Heilig kruis Grevenbicht er 

onder gekregen. 

Op het feest in Susteren deed de toekomst zijn 

intrede. Onze schuttersbond heeft in een 

gezamenlijk project met de OLS federatie 

mobiele kogelvangers ontwikkeld. Deze werden 

in Susteren voor de eerste maal opgetuigd, 

ingezegend en gebruikt. Het ziet er naar uit dat 

in de toekomst op deze kogelvangers zal worden 

geschoten. In Born zal bij het schuttersfeest nog 

worden geschoten op de ouderwetste manier. 

De laatste keer?? De tijd zal het leren.   

 

Ons schuttersfeest 

www.sjottefeesbor.nl 

  

We zijn begonnen.  Wie een wandelingetje gaat maken 

over de “Verkeshei” ziet dat de schietbomen al zijn 

geplaatst. Op woensdagavond wordt de feesttent 

opgezet en de dagen erna volgt de verdere inrichting.  

http://www.sjottefeesbor.nl/


Woensdagavond kunnen we zeker nog hulp gebruiken bij het opzetten van de tent en leggen van de 

vloeren. Dus wie tijd heeft vanaf 18.00 uur, die is van harte welkom. Neem de werkhandschoenen 

mee  en steek een paar uurtjes de handen uit de mouwen. Voor catering wordt gezorgd.  

Alles is voorbereid in de vergaderingen van de stuurgroep, die vanaf september 2017 elke vier weken 

bij elkaar is gekomen. De 

omstandigheden waaronder de 

vergaderingen plaatsvonden, zeggen 

ook iets over de wijze waarop deze 

verliepen.  Het was afgelopen winter 

ijskoud in ons schutterslokaal, zodanig 

dat met de “jas aan en sjaal om” werd 

vergaderd. Van de zomer zaten we 

buiten  in zomer tenue. De zon is dus 

gaan schijnen en de stuurgroep heeft 

de klus geklaard( op de foto van links 

naar rechts (Pieter, Angelique, Paul, 

Ad, Elke Hans, Marianne, Sjaak, Jos, 

Rob en John). Maar het 

voorbereidende werk is niet alleen in de stuurgroep gedaan. Vele mensen hebben, belangeloos, in 

aparte groepjes het nodige verzet.  

Namens de schutterij past het om iedereen te danken voor de inzet!!! 

“Verkeshei”?? 

Tijdens het werken op de feestweide werd de vraag gesteld wat “Verkeshei” eigenlijk betekent. We 
houden er feest, maar niemand wist te vertellen waar deze benaming vandaan komt. Dus er maar 
even ingedoken. 
  
Bekend is dat het gebied van Born in vroeger dagen omgeven werd door heide gebieden. Zo kennen 
we het uitgestrekte Greatheide gebied, maar bijvoorbeeld ook Susterenheide, Holtumerheide (indertijd 
opgeslokt door de DAF fabrieken) . Kenmerk van deze heidegebieden was dat de bewoners in de 
omgeving rechten hadden om deze gronden als gemeenschappelijke gronden te gebruiken en er de 
vruchten van te plukken.  Uit Born is bekend dat men er onder andere  takkenbossen oogstte om 
bezems van te maken. Vandaar dat men de mensen uit Born “Bessemebenjers” noemt.  
  
De benaming Varkensheide is niet uniek. In het Aardrijkskundig Woordenboek der Nederlanden uit 
1846 staat vermeld dat er in Limbricht een Varkensheidestraat was. In het oude Nieuwstadt werd een 
uitloper van de Overhovenerheide, die zich uitstrekte tot aan de zuidkant van 
Nieuwstadt, Varkensheide genoemd. De benaming in Born is oud. In een artikel over oude Molens is 
aangegeven dat in Born aan de vroegere Grasbroekerweg (thans verdwenen maar dit is het paadje 
richting A2 langs de woning van Lei Wetzels, Bergstraat 11b) een windmolen heeft gestaan op een 
verhoging in het veld “Varkensheide” genoemd. Deze windmolen was eigendom van de heren van 
Born en werd in  1794 gebouwd en in 1888 afgebroken en verplaatst naar Guttecoven. In archieven 
“straatbeelden Born” wordt aangegeven dat de boerderij van de familie Coenen, vóór 1950 als adres 
“Varkensheide 159” (thans Kempstraat) droeg.  
Dat de benaming Varkensheide ter plekke van het feestterrein van toepassing is zonder discussie, 
maar daarmee is de naam nog niet verklaard.  Een artikel van de heemkunde vereniging Nieuwstadt 
geeft evenwel de oplossing. Zoals hiervoor aangegeven kende men in Nieuwstadt ook een 
Varkensheide. Deze was gelegen in de omgeving van wat thans “Elsenwal”  heet. Voorheen heette 
deze wal evenwel de Varkenswal, “vanwege het feit dat boeren van Nieuwstadt via de wal hun 
varkens naar de varkenshei dreven. Op de varkensheide werden dus varkens gehoed. Zowel in Born, 
Limbricht en Nieuwstadt werd de benaming varkensheide kennelijk gebruikt voor een heidegebied(je) 
dat redelijk kort bij het dorp lag en gebruikt werd om de varkens hun kostje bij elkaar te laten 
scharrelen 



 

We zijn er klaar voor om een goed feest te gaan houden. Iedereen is welkom en we proberen zoveel 

mogelijk mensen te laten weten dat we feest houden, middels grote lichtreclame (Susteren, met 

dank aan Letro), zeilen langs de invalswegen en Aldi, advertentie in het Weakblaad en folder huis-

aan-huis. Want een schuttersfeest is een feest voor de gemeenschap en hoe meer zielen hoe meer 

vreugd, toch? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voor het programma zie onze site: www.sjottefeesbor.nl 

Komende activiteiten: 

- 29  augustus opzetten feesttent leggen vloeren 

- 30 augustus inrichting feestterrein 

- 31 augustus inrichting feestterrein 

- 31 augustus 90ties party.  

- 1 september vogelschieten 

- 2 september Schuttersfeest vanaf 13.00 uur met Optreden ANDERKOVVER 

- 3 september opruimen. 

- 14 oktober Oktoberfeest Sittard en aansluitend bezoek Oktoberkermis met jeugdleden. 

Met vriendelijke schuttersgroet,     

 

Schutterij St. Martinus Born. 

http://www.sjottefeesbor.nl/


 


