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Beste schuttervrienden, 

In de laatste nieuwsbrief werd geschreven: “het schuttersseizoen loopt af”.  Daarmee eigenlijk 

bedoelende, we krijgen wat rust en het volgend jaar melden we ons weer bij de volgers. Maar toch 

gebeurd er van alles wat het vermelden waard is. Dus toch nog  maar een nieuwsbrief voor 

Nieuwjaar. 

Bestuurlijk nieuws 

Tijdens de jaarvergadering werd een aantal mutaties binnen het bestuur bekend gemaakt. Onze 

secretaris William van de Wauw, die vorig jaar met veel elan de schouders er onder zette, heeft om 

gezondheidsredenen zijn functie moeten neerleggen. Vooreerst heel vervelend voor William, maar 

ook voor de schutterij, die daarmee op zoek moet naar een nieuwe secretaris. Dat laatste wordt wel 

opgelost. Voorlopig worden de taken verdeeld onder Paul Verjans, Angelique Heijnen en Milou 

Verjans. William, dank voor al het werk wat je hebt verzet, en heel veel beterschap. En zoals jezelf 

aangaf, de schutterij zeg je zeker niet vaarwel en daar waar mogelijk wil je taken uitvoeren, en als het 

even zou kunnen, wil graag het uniform weer aantrekken. Maar gezondheid eerst! 

Ook de penningmeester, Louis Deuss ging met pensioen. Een drukke baan ver weg in het land maakte 

het hem moeilijk zijn bestuurlijke taken goed uit te voeren.  Ook deze taken worden voorlopig 

waargenomen en het bestuur zoek t een definitieve oplossing. 

Rob Deuss was vorig jaar koning en had zodoende zitting in het bestuur. De overige bestuursleden 

vonden dat hij deze job maar blijvend moest gaan vervullen, waarop Rob ja heeft gezegd. Derhalve 

hij is nu mede bestuurslid. 

Stan van Sloun is als koning dit jaar ook weer aanwezig in het bestuur en heeft daar een adviserende 

stem. 

Noteer alvast de volgende datum. Tijdens de Bondsvergadering werd bekend dat Born in 2018 een 

Bondsfeest mag organiseren en wel op zondag 2 september 2018. 

 

https://www.facebook.com/1635544123340354/photos/a.1635545016673598.1073741825.1635544123340354/1635545023340264/?type=1&source=11
https://www.facebook.com/1635544123340354/photos/a.1635545016673598.1073741825.1635544123340354/1635545023340264/?type=1&source=11


 

Activiteiten. 

Na het koningsvogelschieten hadden we begin oktober het  jaarlijks schuttersuitje. We zijn niet ver 

weg gegaan, maar hebben een gezellige middag in Duitse sferen gehouden in en om het clublokaal. 

Spellen, goed gezelschap, bier en fris en een heerlijk buffet zorgden voor een fijne middag.  

Eind oktober trokken we mee in de zondagmiddagstoet van het Oktoberfest in Sittard. Ondanks kou 

en grijze weer, kwamen 10 duizenden mensen op het festijn af. Rijen dik stonden de mensen van de 

Voorstad tot de Markt. En de Markt zelf was helemaal  gevuld met in dirndel en lederhosen gestoken 

publiek. Mooi om je als schutterij op zo’n moment te mogen presenteren. 

Mooi was ook dat (bijna) alle jeugdleden al of niet in uniform mee konden gaan in de optocht. 

Sommigen hadden toch wat kriebels in de buik, zeker nu er zoveel mensen naar hen stonden te 

kijken. Nou, wen er maar vast aan, want het OLS in Merkelbeek volgend jaar zal zeker niet minder 

worden. Onder leiding van Corné Wijnen , trok de jeugd daarna de kermis op en de ouderen 

vermaakten zich in de feesttent, met een bont gezelschap aan Schutters en Gildebroeders uit 

Brabant, Limburg, Gelderland, Duitsland en België.  

Een oud gebruik bij de St. Martinus viering is dat van bieten lampionnen gemaakt worden. De 

jeugdcommissie had gezorgd voor een flink aantal voederbieten voor  de jeugdleden. Met  hulp van 

ouders en oudere schutters toverden de jeugdleden deze bieten om in een aantal prachtige 

lampionnen, die ’s avonds met trots in de optocht werden gepresenteerd. Mooi om zo een traditie 

op deze wijze in ere te houden en door te geven aan de volgende generatie. 

Acties 

De door de schutterij georganiseerde rommelmarkten werden weer druk bezocht. Op 19 maart 2017 

staat de volgende alweer gepland. De meeste stands zijn alweer uitgegeven, dus wie dan nog wat wil 

verkopen , moet zich vlot melden. 

Het kienen neemt inmiddels een vaste plek in op de agenda, met een trouwe vaste schare bezoekers. 

Sluiting van de Sjoester, maakte een verhuizing naar het  Gemeenschapshuis noodzakelijk. 

Belangrijke schuttersonderscheiding voor Han van Beek 

Op vrijdag 9 december werd door de heer Van der Vorst, Kanselier van het Kapittel van de Rode 

Leeuw en de heer Horen, voorzitter van de Schuttersbond Eendracht Born-Echt, bekend gemaakt dat 

de Han van Beek als Schutsbroeder wordt opgenomen in de EDELE EED-BROEDERSCHAP VAN DE 

SOUVEREINE ORDE VAN DE RODE LEEUW VAN LIMBURG EN DE HEILIGE SEBASTIANUS. Een hele 

mond vol, maar met al zijn werk  dat Han voor de schutterij heeft verzet en wat hij heeft betekend 

voor de schutterij zelf, is deze onderscheiding meer dan op zijn plaats. Han “eine dikke proficiat”. 

De officiële plechtigheid zal op zondag 22 januari a.s. plaatsvinden in de kerk van Schimmert. 

 

 

Met vriendelijke Schuttersgroet, 

 

Schutterij St. Martinus Born 


