
 

 

 

 

 

 

 

 

Nieuwsbrief 19, 3 november 2017 

 

 

Beste Schuttersvrienden,  

Nu de klok is teruggezet belanden we in het winterseizoen. Er zijn nu geen schuttersfeesten, maar 

dat wil niet zeggen dat St. Martinus zijn paard op stal laat staan. De schutterij gaat voort. 

Schuttersuitje. 

Op 1 oktober  togen we met  z’n allen naar de Slek. Een aantal met 

partner en kinderen, 45 man in totaal. De leden van de 

handboogvereniging Zwarte Roos fungeerden als gastheren en we 

mochten laten zien of we in staat waren de Bull te raken. De ene wat 

beter dan de andere. Het niveau was dusdanig dat we maar niemand 

gevraagd hebben om als maatje van Willem Tell op te treden.  In elk 

geval was Ruud (niet schutter) iedereen te vlug af en ging er met de 

beker vandoor. Mika Bus  was de trefzekerste bij de jeugd.  Met een 

biertje aan de bar en een voortreffelijk buffet konden we de middag 

afsluiten. Maar niet voordat  de ballonnen met verrassing voor de 

jeugd waren afgeschoten.  

Oktoberfeest in Sittard 

Woorden schieten te kort bij dit evenement. Op 15 

oktober in de middag met zomerse  temperaturen die 

de 25 graden aantipten. Nog nooit zoveel volk bij elkaar 

gezien in Sittard, zelfs niet met St. Joep. En door die 

massa mag je dan als schutter paraderen. 

Onvergetelijk, en onvergefelijk voor diegenen die er 

niet bij waren. Voor ons koningspaar Stan en Kylie het 

laatste optreden. Jammer, het was een mooi stel. 

Corné gesteund door enkele ouders nam na de optocht de jeugd opsleeptouw met de jaarlijkse tocht 

over de oktoberkermis. Een aantal stapte onverschrokken in de hoogste attracties. Maar een 



suikerspin doet het ook altijd goed. Gezellig ongedwongen met zijn allen wat rond schooien. Goed 

voor de sfeer en goed voor de onderlinge band. 

Het schuttersfeest  1 en 2 september 2018 

De organisatie van het schuttersfeest op 1 en 2 september begint te lopen. De stuurgroep komt op 

stoom. De terreinen zijn geregeld en de aanvraag van de vergunningen wordt voorbereid.  Voor wie 

het nog niet weet, het feestterrein is gelegen op de “Verkeshei” .    

Hier is de plek en het moment om de stuurgroep  en de werkgroepen even de revue te laten 

passeren. 

Voorzitter: Hans Ackermans 
 
Secretariaat: 
 
Angelique Heijnen  
Sjaak Hendrix 
      
Financiën: 
 
Paul Verjans 
Jos Dullens 
 
Programmering, PR en Sponsoring: 
 
Corné Wijnen  
Rob Deus  
 
Facilitair/horeca: 
 
John Knoors  

 
Schieten en terrein: 
 
Hans Ackermans  
Ton van Sloun 
 
Catering : 
 
Wim van Sloun  
Stan van Sloun 
 
 
Optocht en verkeer / EHBO: 
 
Ad Wagemans   
 
Personeel: 
 
Elke Verjans  
 

 

Elke werkgroep werkt weer afzonderlijk waarbij meer mensen zijn betrokken. Indien er plek en 

gelegenheid is zal het komende jaar op de vorderingen worden ingegaan. 

De Jaarvergadering 

Het grote nieuws uit de jaarvergadering is de wisseling 

van de wacht. Paul Verjans heeft de voorzittershamer 

aan Ad Wagemans overgedragen. Dit wil niet zeggen 

dat Paul ons gaat verlaten. Hij houdt de uitgaven in 

inkomsten in de gaten én natuurlijk blijft hij als adviseur 

op allerhande zaken voor ons beschikbaar.  Paul heeft 

de afgelopen 2 jaar heel veel werk verzet voor onze 

club. Vooral op organisatorisch gebied heeft hij de lijnen uitgezet en ingekleurd.  Hiermee kunnen we 

jaren vooruit, we hoeven alleen maar in te vullen wat hij heeft achter gelaten. Dank voor alles. 



Aan Ad een schone taak om het werk voort te zetten. De belangrijkste opdracht op korte termijn 

moge zijn het schuttersfeest  tot een succes te maken. Maar vervolgens zal de 

schutterij haar ledental moeten  behouden en uitbreiden.  Aan de zichtbaarheid 

van de schutterij aandacht besteedt blijven. Dus er blijft zat werk aan de winkel, 

we moeten vooruit, meegaan met de tijd, want het gezegde blijft : “Stilstand is 

achteruitgang” . Ad veel succes! 

 

En dan iets heel nieuws. Diegenen die als  “Vrienden van” een jaarlijkse sponsorbijdrage geven, 

mogen vanaf 2018 mee schieten  op de vogel van de schutterij en zo de koningstitel vergaren. 

Hieraan is verbonden dat men een jaar lang al of niet met partner als koning (en koningin) mag 

fungeren als blinkvanger van de schutterij.  Nadere info bij de voorzitter of secretaris. 

 

Verhuizing Annie Waaijen. 

Annie die jaren samen met Jo heeft klaargestaan voor de schutterij gaat 

verhuizen en een kleinere woning betrekken. Omdat Annie de verhuizing niet 

alleen kan, hebben leden van de schutterij en de carnavalsvereniging de 

handen ineen geslagen om Annie een helpende hand te bieden. Vele handen 

maken licht werk. Mannen en zeker Klaas De Lange, die de troepen heeft 

gemobiliseerd, dank voor het gedane werk. 

 

Komende activiteiten 

11 november in de ochtend Kroate maken in de unit samen met de schuttersjeugd. 

11 november middag  Remembrance Day. Saluut aan de gevallenen op het kerkhof 

11 november avond  St. Martinusoptocht door het dorp. 

18 november   Schuttersmis 

 

 

Met vriendelijke schuttersgroet, 

 

Schutterij St. Martinus Born 


