
 

 

 

 

 

 

 

Nieuwsbrief 32, Born 12 november 2018 

 

Beste Schuttersvrienden, 

Remembrance-Day, 

Op 10 november, de dag voordat de Grote Oorlog 100 jaar achter ons lag, werden op het kerkhof in 

Born stijlvol de gevallenen voor onze vrijheid herdacht. De schutterij bracht de eregroet. Gedichten 

werden voorgelezen door de jeugd. Dit jaar vertolkte onze jeugd marketentster Mirthe de rol van de 

jeugd. Angelique Heijnen verzorgde voor een groot deel  de organisatie, contacten en uitnodigingen 

 

 

Het is goed om te herinneren en te herdenken. De woorden die een (zeer) oude 

“Bordenaar” mij toevoegde zeggen genoeg: “ Die men waore jonger es mien 

kleinkènjer noe. Ze zeen toch mèr gekomme en wat zou er van os gewoare zeen 

es ze dat neet hauwe gedoan?” 

 

Overdracht Zilver 

Met st. Martinus is het jaarlijks de eerste maal dat de nieuwe koning uittreedt in de gelederen van de 

schutterij. Voorafgaand aan de optocht werd het koningszilver overhandigd. De nieuwe koning was 

tijdens de optocht door het dorp nog niet in vol ornaat. Dat zal zijn met Koningsdag. Maar Bela laat 



er geen gras over groeien. Zijn zilveren koningsplaat is in bestelling, het jacquet ligt bij de kleermaker. 

Het wordt mooi, reken maar.  Koningin Shannen vergezelde (bijna als vanouds) de koning tijdens de 

rondtocht naar het  St. Maartensvuur aan de Bergstraat. 

 

De optocht  lijkt elk jaar groter te worden. Ondanks het twijfelachtige weer ging een groot aantal 

jeugdigen met lampion en (een enkele) kroat naar het St. Maartensvuur dat door Jong Nederland 

werd aangestoken. NA afloop een appel als beloning 

 

 

Jaarvergadering 16 november : Als vanouds bij café de Sjoester!!!!!! 

Aankomende vrijdag 16 november zal om 19.30 uur de algemene najaarsvergadering worden 

gehouden. Belangrijke punten komen aan de orde. Onder andere zal het bestuur een eerste tipje 

kunnen oplichten hoe de resultaten van het schuttersfeest zijn geweest.  Dit is belangrijk, omdat ook 



beslissingen moeten worden genomen over 

bestedingen in de toekomst. Sommige 

(jeugd)leden zullen hun uniform aangepast 

moeten krijgen. De keizer gaat al 15 jaar in 

het zelfde pak dat toch ook verslijt.  Moet er 

een nieuw vaandel komen? 

En dan heeft de Schuttersbond nog een 

dilemma bij ons op tafel gelegd. Men wil 

graag investeren in kogelvangers. Dit om het 

schieten op de schuttersfeesten mogelijk te 

houden tot in de verre toekomst. De Ols-

Federatie wil zelf 20 schietbomen met 

kogelvangers aanschaffen en deze verhuren 

aan de schutterijen. Maar hiermee is niet 

gegarandeerd dat op een voorziene datum 

deze bomen ook beschikbaar zijn  voor onze 

Bondsfeesten. Om die zekerheid te 

garanderen wil onze schuttersbond zelf 8 

tot 10 schietbomen aanschaffen. Enkel de 

aanschafkosten bedragen ruim € 5.000,-- 

per schutterij. Men wil deze investering 

alléén doen als alle schutterijen  instemmen. 

Wat moeten we doen? Het is toch weer een hoop geld? Vrijdag moeten we hierover een beslissing 

nemen.  

En daarna, samen voetballen kijken bij de Sjoester.!!! 

 

Volgende Activiteiten 

 

- Algemene najaarsvergadering  vrijdag 16 november 2018 

- vrijwilligersmiddag/avond tevens Martinusviering zaterdag 24 november 

 

Met vriendelijke Schuttersgroet, 

Namens 

 

Schutterij St. Martinus Born 


