
 

 

 

 

 

 

 

Nieuwsbrief 45, Born 11 november 2019 

 

 

Beste schuttersvrienden, 

Najaarsactiviteiten. 

Najaarsvergadering 

Op vrijdag 25 oktober  jl. was de algemene najaarsvergadering. Helaas niet zo druk bezocht. 

Aangekondigd werd dat we er een nieuwe geweerdrager bij krijgen (een oude bekende, Stan van 

Sloun) . Er zit ook nog een potentiele kandidaat in het vat. Tijdens de vergadering is besloten de 

contributie met € 10,-- te verhogen. Het is echt nodig om de begroting sluitend te krijgen. Ondanks 

alle acties en moeite die we doen om zuinig met de centen om te springen, drukken verplichtingen 

van buiten toch het resultaat zodanig dat een contributieverhoging nodig is.  We hebben haast geen 

rente inkomsten meer  en willen niet interen op het vermogen om  de gewone dagelijkse zaken te 

kunnen bekostigen. 

Dan werd aangekondigd dat we een donatie krijgen uit de erfenis van Frits van Beek. Hij heeft 

gestipuleerd dat we een wedstrijdwindbuks mogen aanschaffen. Hiermee kunnen we in de 

wintermaanden oefenen. Deze windbuks is ook bedoeld om de jeugd verder te enthousiasmeren.  

Komende tijd zullen Han en Martin van Beek samen met Hans Ackermans vorm gaan geven aan de  

uitwerking van deze schenking. 

 

 Herdenking op het kerkhof 

 

Jaarlijks vormen de leden van schutterij de erewacht bij de herdenking van de gevallenen in de 

tweede wereldoorlog. Samen met de Stichting oorlogsgraven Sittard-Geleen organiseert de schutterij 

deze herdenking. Angelique Heijen en Huub Lemmens zorgen voor de regie van de bijeenkomst en de 

ontvangst van de gasten, waaronder traditiegetrouw een delegatie Engelse militairen.  Onze 

jeugdmarktentster Fenna Raven las een gedicht voor.  Ook deze bijeenkomst stond in het teken van   

75-jaar bevrijding. De middag werd afgesloten in onze unit waar de schutterij de gasten ontving, met 

koffie thee en broodjes. Marion en Christianne hadden deze week er al voor gezorgd dat de unit spik 



en span was. Op onze facebookpagina staat een aantal sfeerfoto’s van de herdenking.  https://nl-

nl.facebook.com/schutterijsintmartinus.born/ 

  

Sint Maartensrondgang door het dorp 

 

Jong Nederland organiseert als sedert  mensenheugenis de 

lampionnen optocht door het dorp.  Het strooien paard, de 

jeugd van Jong Nederland met fakkels, de harmonie en de 

schutterij, heel veel (groot)ouders met kinderen  trekken 

door het dorp.   De schutterij sluit de rij. Altijd een prachtig 

beeld als de lange stoet zich spookachtig door het dorp 

beweegt. En natuurlijks spannend voor de jeugd, die wat 

later naar bed mag en langs de deuren om snoep mag 

bedelen.  En laten we wel zijn, fikkie stoken blijft trekken. De 

brandweer houd dan ook een oogje in het zeil, zodat alles 

veilig blijft. 

Spannend was het ook voor ons nieuwe koningspaar. Zij 

waren er voor het eerst in functie bij. Yourie had nog 

carnavalsverplichtingen deze avond, wat de zien was aan de 

blinkend witte kousen. 

  

Overigens nog een primeur. Voor de eerste maal met dikke trom: Faas Noordermeer. Met twee 

diepe trommen komt er heel wat geluid uit de drumband. Chapeau voor jullie optreden tijdens de 

lange optocht!!!!! 

  

Mosselavond vrijdag 29 november. 

 

Om het gemis van de gezellige zomeravonden op 

de schutters weide, ook in de winter op te vullen 

heeft Piet geopperd dat we een paar keer een 

thema-avond zouden moeten organiseren. En zo 

is de mosselavond in voorbereiding genomen. 

https://nl-nl.facebook.com/schutterijsintmartinus.born/
https://nl-nl.facebook.com/schutterijsintmartinus.born/


Piet de Bruijn met zijn ervaring achter de kookpot bij Broodje Bruin en André Bus met zijn 

organisatietalent trekken de kar. Overigens voor wie geen mosselen lust, wordt wel wat anders klaar 

gemaakt. Mosselen friet en bier, met goed gezelschap; Het kan niet anders dan een gezellige avond 

worden. Binnenkort volgt wel een uitnodiging voor leden van de schutterij, partners, jeugdleden en 

ouders.  In verband met de inkoop zal er wel opgave vooraf moeten plaatsvinden. Tot de 29ste!!!!!!!! 

 

Volgende activiteiten 

Weekend 15, 16 en 17 november Diverse leden meehelpen bij LKZH 

Dinsdag 19 november  9e kienavond 

Vrijdag 29 november   Mosselavond 

 

 

Met vriendelijke Schuttersgroet, 

Namens 

Schutterij St. Martinus Born 

 

 

 

 

 

 

 

 


