
 

 

 

 

 

 

 

Nieuwsbrief 46, Born 21 december 2019 

 

 

Beste schuttersvrienden, 

 

Winterwonderland bij de  Schutterij. 

 

Vandaag is het 21 december. De winter is begonnen, hoewel er record warme temperaturen worden 

gemeten. Misschien is er nog wat warmte blijven hangen van afgelopen zomer. De dagen gaan vanaf 

nu weer lengen en een nieuw jaar staat weer voor de deur, ook voor de schutterij. 

Paul is alweer doende om de lijst voor het ophalen van oud ijzer klaar te maken. Vandaag is het 

gelukt om het voor het oud ijzer in de begroting opgenomen bedrag te overschrijden. Bravo, voor 

alle oud ijzerophalers!!!!  De inspanningen van iedereen hebben dus weer geloond. 

En dan heeft de schutterij nog de winteractiviteiten. 

Op 27 december houdt de jeugd en drumband hun jaarlijks gezellige uitje. 

De Mosselavond op vrijdag 29 november was een daverend 

succes. 

Piet en Andre hadden ervoor gezorgd dat het schutterlokaal 

gezellig was aangekleed. De tent lekker verwarmd en buiten 

zorgde de brandende vuurkorf voor sfeer en vertier voor de 

jeugdleden.  Boven de kookpot zwaaide Piet de 

scepter, bijgestaan 

door Pieter en 

Manon. Het moet 

gezegd worden het 

gebodene was van 

grote kwaliteit.  

André, Piet dank, 

“Good Werk!!!!”   



Jeugdmarketentsters Kersttreffen 

 

 

De jeugdmarketentsters hadden al een tijdje het plan opgevat om eens samen iets te organiseren. De 

leden van de drumband zien elkaar wekelijks, maar voor de dames zijn de ontmoetingsmomenten 

buiten het schuttersseizoen wat dunner gezaaid. In overleg met de begeleidster Marion,  werd in het 

schutterslokaal een meidenavond georganiseerd. Hans Ackermans had op vrijdag 13 

december de kachel  op tijd opgestookt.  Vervolgens werd het schutterlokaal in 

Kerstsfeer getooid en een mooie jurk aangetrokken. En toen de  

nieuwsgierige  ouders vervolgens de deur uitgebonjourd 

waren, kon het eetfestijn beginnen. Mariola leverde via haar baas eersteklas 

vlees,  voor een overheerlijke gourmet. Zoals het dames betaamt werd er heerlijk 

gekletst en geroddeld, maar waarover ….? , dat blijft binnen de muren van het 

Schutterlokaal.  Het was in elk geval nog lang gezellig. Volgend jaar weer!!   

De wedstrijdluchtbuks 

Op zaterdag 4 januari 2020 om 19.00 uur wordt in het schutterlokaal vol trots de wedstrijdluchtbuks 

gepresenteerd.. 

Enige tijd geleden werd al aangekondigd dat we een donatie zouden 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. Han en Martin van Beek samen met Hans Ackermans hebben vorm gegeven aan 

de  uitwerking van deze schenking. 

We verwachten dat er op zaterdag  4 januari as. een grote opkomst zal zijn, van jeugd- en volwassen 

leden. Want de presentatie van de buks vormt natuurlijk ook een mooie gelegenheid om elkaar 

Nieuwjaar te wensen. 



Volgende activiteiten 

Vrijdag 27 december 2019   Uitje jeugd en drumband 

Zaterdag 4 januari 2020 om 19.00 uur presentatie luchtbuks en Nieuwjaar wensen. 

 

Namens de schutterij wordt iedereen bedankt voor alle inspanningen die hij/zij dit jaar voor 
de schutterij heeft verricht. We moeten het samen doen en dat is toch maar weer mooi 
gelukt in 2019. OP NAAR 2020. 

 

Een Zalig Kerstfeest en een gezond en gelukkig Nieuwjaar! 

 

Met vriendelijke Schuttersgroet, 

Namens 

Schutterij St. Martinus Born 

 

 

 

 

 

 

 

 


