
 

 

 

 

 

 

 

Nieuwsbrief 37, Born 4 juni  2019 

 

Beste Schuttersvrienden, 

 

Koningsdag 2019, vervolg; 

Op Koningsdag hebben we onze 

“Schuttersfeesthulpen” Sjaak Hendrix en Jos 

Dullens bedankt met “slechts” een hand voor 

hun inspanningen in de werkgroep van het 

schuttersfeest.  Omdat de bloemen waren 

verwelkt, hebben we hen op vrijdag 17 mei  

passend bedankt met Limburgse Asperges en 

bijbehorende wijn. Sjaak en Jos we hopen dat 

het jullie zal smaken. Zo zie je maar weer dat 

goede regisseurs onmisbaar zijn bij een 

organisatie. We danken jullie hierbij nogmaals 

voor de inspanningen in het afgelopen jaar. 

 

Eerste Schuttersfeest seizoen 2019. Wilhelmina Hingen. 

Altijd weer een bijzonder moment, het eerste schuttersfeest van het jaar. Er is zoals 

gebruikelijk weer een hele voorbereiding aan vooraf gegaan.  Een maand geleden zijn we al 

gestart met de schietoefeningen.  Een aantal malen is met nieuwe leden geoefend voor de 

basisbeginselen van de exercitie. En natuurlijk de leden van de drumband hebben de hele 

winter flink geoefend op nieuwe marsen  voor het uittreden. De jongste leden worden 

klaargestoomd, voor de muziek tijdens de optocht. De jeugdmarketentsters zijn druk in de 

weer met nieuwe dekservetten en mandjes.  Jammer is wel dat het de uniformmaker in 

Maastricht het niet gelukt is om tijdig alle nieuwe pakken gereed te hebben. Helaas staan we 

er nu niet op ons Paasbest op. Dat zal gereserveerd worden voor het OLS, als Janfre 

meewerkt. 



Het was een gezellig feest in Hingen. Mooi alles dicht op elkaar. Alleen jammer dat de 

schietbomen achter een hoog hekwerk stonden. En de weergoden waren ons goed gezind. 

Want heel Limburg werd deze zondag bezocht door fikse onweersbuien. Op een flard na 

tijdens de optocht bleef dit Hingen bespaard. Onze vereniging zag er mooi compleet uit. Een 

enkeling misten we, mede, het is hiervoor al gezegd, omdat de uniformen nog niet gereed 

zijn. Onze bodjesdrager voelde zich niet goed en werd tijdens de optocht opgepast door 

Marion Deuss. 

Oefenen helpt toch echt wel:  de 5e prijs Mooiste Binnenkomst als resultaat.  

De drumband en de jeugdmarketentster gingen met de eerste prijs aan de haal. En ondanks 

opmerkingen over de schoenen (onze vorige koning haalde op het OLS en ZLF met hetzelfde 

schoeisel de eerste prijs, maar dat terzijde) , mocht Bela als koning met de 5e prijs naar huis.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Door de trouwe verzorgers wordt het koningspaar gekuist. Én het resultaat mag er zijn 

vinden de kritische supporters.  



Bram Deuss, Stan Eberson en  Ui-Yoon Lee haalden als solisten in hun Divisie de eerst prijs en 

hoogste score. Van Bram zijn we het gewoon, maar voor Stan een knappe prestatie omdat 

hij een Divisie hoger speelde dan het vorige jaar. Ui-Seon Lee haalde een eerste prijs en 

behaalde daarmee een derde plek. 

Bij het schieten  konden we met drie zestallen aantreden. Het is mooi dat we weer met meer team 

kunnen deelnemen, want zo kunnen meer mensen ervaring op  doen. Met één misser voldeed het A- 

zestal niet helemaal aan de verwachtingen. Maar een misser is goed om de concentratie weer op 

scherp te zetten. Vóór het OLS krijgen we nog een paar serieuze oefengelegenheden om de puntjes 

op de “i” te zetten. We zullen zien. Het B- en C-team haalden de kaveling ook niet. 

Al met al een geslaagde dag. 

Data om alvast te noteren. 

 
 

- Pinkster zondag 09 juni 2019  Processie Born (Pinksterzondag)  9.00 uur verzamelen. Na 
afloop gezamenlijk SPEK EN EIEREN bij de Sjoester  (voor schutters, partners, ouders 
enz.) Wel even opgeven bij de secretaris. 

- Dinsdag 11 juni 2019 6e Kienavond van Schutterij St. Martinus Born 
- Zondag 16 juni 2019, komt “onze” Bornse Bisschop Mgr. Harrie Smeets naar Born. 
- Zondag30  juni 2019 Persoonlijk kampioenschap Dieteren, tevens oefenen voor het OLS 
- Woensdag 3 juli 19.00 uur oefenwn OLS in Wessem 
- Zondag 7 Juli OLS in Sevenum 

 

Met vriendelijke Schuttersgroet, 

Namens 

Schutterij St. Martinus Born 

 

 


