
 

 

 

 

 

 

 

Nieuwsbrief 47, Born 16  januari 2020 

 

 

Beste schuttersvrienden, 

 

Nieuwjaarsbijeenkomst 

Het Nieuwe Jaar 2020  is al weer een tijdje ingeluid. De goede voornemens beginnen alweer te 

slijten, Blue Monday, dit jaar 20 januari 2020, nadert alweer met rasse schreden. Dus voor iedereen 

nog eens hét moment om nog eens aan de goede voornemens te denken. Schutterij St. Martinus 

blijft in elk geval haar best doen het beste beentje voor te zetten. 

De schutterij heeft op 4 januari het Nieuwe Jaar met een gezellige 

bijeenkomst ingeluid. De 

schutters(lucht)buks werd bij 

die gelegenheid door de drie 

gebroeders Van Beek, namens 

hun ouders, aan de schutterij 

overgedragen. Dankbare en 

gevoelige woorden van dank door voorzitter Ad Wagemans deden hier en daar een traantje 

wegpinken.  

Het schieten met de luchtbuks is 

een leuke bezigheid en een goede 

oefening voor het “echte-Bölkes-

schieten”. Hans heeft door middel 

van een verplaatsbare constructie 

een schietbaan gemaakt, door het 

raam van het schutterslokaal, naar buiten. Op het einde van de 

schietbaan staat een hark met punten. Deze moeten worden 

afgeschoten. Gevorderden kunnen proberen de stokjes af te schieten. De standplaats is voorzien van 

een  op hoogte verstelbare oplegsteun. Al met al, mooi en functioneel in elkaar gezet. Maar bovenal 

een goede aanleiding om gezellig samen vertier te hebben. 



 

“Snert en Schieten” 

Het is natuurlijk niet de bedoeling dat het schieten met de buks wordt beperkt tot één avond. Ook is 

al eerder aangekondigd dat de Mosselavond op de een andere manier een vervolg zou gaan krijgen. 

Dus wat krijg je als beide activiteiten worden gecombineerd:  een avondje “Snert en Schieten”.  Piet 

zorgt voor de Snert, en Hans voor het schieten. Dit festijn gaat 

plaatsvinden op vrijdag 7 februari a.s. vanaf 19.00 uur in ons 

schutterslokaal. Nu maar hopen dat het niet snert-schieten wordt!! 

Iedereen is (tegen een kleine vergoeding) welkom, schutters, 

jeugdleden, ouders en sympathisanten, maar wel van te voren even 

opgeven bij onze secretaris  (info@schutterijstmartinusborn.nl). 

Dan weet Piet namelijk hoeveel erwten hij in de ketel moet doen.  Overigens via de secretaris wordt 

naar de leden nog een aparte uitnodiging verstuurd. 

 Wapencontrole. 

Via de schuttersfederatie hebben we vernomen dat vanuit de overheid extra gecontroleerd gaat 

worden op het bezit van wapens. Formeel vallen onze exercitiegeweren ook onder de Wapenwet. De 

exercitiegeweren kunnen dus ook onder de controles vallen.. Het is belangrijk dat wij als schutterij de 

registratie goed in orde hebben en precies weten wie welk wapen heeft. De Exercitiegeweren 

hebben allemaal een registratienummer en we gaan controleren of “onze” registratie nog steeds 

klopt. Zaterdag 15 februari a.s. wordt de Carnavalsprins ingehaald met de schutterij. Dat is de eerste 

gelegenheid dat de meeste geweerdragers aanwezig zijn en dan zullen André Bus en Rob Deuss de 

geweernummers controleren. Dus hier alvast een oproep aan  alle geweerdragers om dan aanwezig 

te zijn, dan zijn we snel klaar en kunnen we eventuele problemen vóór zijn. 

Uitbreiding schutterij 

In de vorige nieuwsbrief is er al melding van gemaakt dat we drie nieuwe leden mogen verwelkomen, 

maar er is er nog een bij gekomen. Nicole Didden gaat zich voegen bij de geweerdragers. Naar de 

kleermaker Janfré is dus nog een bestelling gedaan voor een nieuw uniform. Het zal een hele klus 

worden om iedereen vóór het schuttersseizoen in het pak te krijgen. Aan onze foerier, André Bus, ligt 

het niet, maar de kleermaker heeft moeite het juiste stof te vinden, de leverancier van petten is 

failliet en koppelstukken van de riemen zijn moeilijk te krijgen enz. enz.. Allemaal uitdagingen die 

André probeert te slechten. In elk geval de druk wordt er op gehouden.  

En er gaan nog gesprekken gevoerd worden met nóg een kandidaat-schutter.  

De nieuwe leden zullen in elk geval met de schutterij meetrekken bij de Bornse activiteiten (pak of 

geen pak, ze zijn schutters). Dit is al een goede oefening voor de schuttersfeesten. Overigens zal de 

commandant in het voorjaar iedereen oproepen om de basishandelingen te komen repeteren. Het is 

namelijk belangrijk dat deze goed worden beheerst. Want willen we punten voor de dagbeker scoren 

bij de schuttersfeesten, dan volstaat niet alleen goed schieten, ook de optocht onderdelen tellen 

mee. Dat zijn de puntjes op de “i”. 
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Volgende Activiteiten: 

Dinsdag 28 januari  1e Kienavond, Gemeenschapshuis 

Vrijdag 7 februari 19.00 uur  “Snert en Schieten” in het schutterslokaal 

Zaterdag 15 februari   Prinsenparen begeleiden naar receptie 

Dinsdag 18 februari  2e Kienavond, Gemeenschapshuis 

Zondag 15 maart  Rommelmark, Gemeenschapshuis 

Vrijdag 20 maart  Algemene vergadering.  

 

Tot binnenkort bij een van de activiteiten. 

 

Met vriendelijke Schuttersgroet, 

Namens 

Schutterij St. Martinus Born 

 

 

 


