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Beste schuttersvrienden,
KONINGSDAG

Koningsdag is voor de schutterij altijd een feestelijke dag. Het
nieuwe koningspaar presenteert zich dan aan de schutterij en
Born. Na bewondering, felicitaties en defilé volgt een rondgang
door het dorp, met daarna een gezellige bijeenkomst met vlaai
en broodjes aangeboden door het koningspaar in het Clublokaal
De Sjoester. Bij die gelegenheid worden jubilarissen in het
zonnetje gezet. In het verleden werd van te voren gegokt op de
kleur van de nieuwe jurk van de koningin, bij De Sjoester werd
dan afgerekend. De schutterij is dan klaar voor het nieuwe
seizoen.
Youri en Britt hebben zich afgelopen winter minutieus
voorbereid op het komende schuttersseizoen. Geholpen door
ervaring van vader Bélà en tips en aanwijzingen van diverse
leden van de schutterij, hebben zij ervoor gezorgd om op 27
april piekfijn te kunnen uittreden.
Helaas. Corona gooit roeit in het eten. Het is allemaal voor niets
geweest.
Alle schuttersfeesten zijn afgelast en in elk geval tot 1 september zullen
er geen activiteiten plaatsvinden.
Het jacquet van Youri en de koningenjurk van Britt zullen voorlopig in
de kast blijven hangen. Voor de nieuwsgierigen blijft het gissen.
Eén tipje van de sluier zal worden opgelicht. Youri heeft een mooi
zilveren schild laten maken. Op dit koningsschild heeft hij de
verbondenheid met de carnavalsvereniging en zijn koningin Britt weergegeven. Mooi gedaan!!

Of deze koningsplaat ooit op deze manier zal worden gedragen staat in de sterren geschreven.
Inmiddels is door het bestuur besloten dat Youri ook in 2021 onze koning zal zijn en misschien zal hij
zijn plaat daarop laten aanpassen. Er zal dit jaar geen nieuwe koning van de schutterij worden
geschoten.
Koningsvogelschieten 2020
Het koningsvogelschieten staat nu nog geagendeerd op 23 augustus. Maar zoals minister president
Rutte heeft afgekondigd vinden er tot 1 september geen activiteiten plaats. Het bestuur wil daarom
nog gaan proberen of we vergunning kunnen krijgen om na 1 september een schuttersmiddag te
organiseren met wellicht Burger(vogel)schieten en/of andere schiet-, eet- en drinkactiviteiten. Maar
op het moment van schrijven dezes is nog in het geheel niet duidelijk of we tegen die tijd iets kunnen
en mogen organiseren. We houden natuurlijk iedereen op de hoogte.
Oud IJzer.
Voorlopig is oud ijzer ophalen de enige activiteit die we laten doorgaan. Dit kan namelijk met
inachtneming van de veiligheidsmaatregelen. De ophalers stappen natuurlijk niet samen in één auto.
De afstand van 1,5 meter wordt gerespecteerd bij het ophalen en wegbrengen van het oud ijzer.
Indien het niet mogelijk is om de spullen met in achtneming van de veiligheidsmaatregelen mee te
nemen, dan wordt naam en adres genoteerd en worden de spullen in overleg met Paul Verjans later
alsnog opgehaald.
Sedert het ingaan van de coronamaatregelen woekert er een grote opruimwoede door Nederland.
Het zou zonde voor de schutterij zijn, als het vrijkomende oud ijzer verdwijnt in de bakken van de
milieustraat bij de gemeente. Wij komen het ophalen en dan hoef je niet in de rij te staan om het
oud ijzer zelf weg te brengen. De schutterij heeft de opbrengsten broodnodig, want sommige kosten
gaan structureel door.
Drumband.
Ook de repetities van de drumband zijn gestopt. Maar er wordt gezocht naar ruimte en
mogelijkheden om alsnog de repetities op te starten en te zien hoe jeugd weer eens kan
samenkomen om de onderlinge band te behouden. Maar alles natuurlijk in overleg met ouders en
met in achtneming van de corona-maatregelen van de overheid.
Kortom het zijn moeilijke en ongezellige tijden. We hopen in elk geval dat iedereen gezond blijft en
zodra het mogelijk is proberen we elkaar de ontmoeten op de schuttersweide.

Volgende Activiteiten: ??????????????????????????????????????????????????????????????????
Hopelijk tot zo snel mogelijk bij een van de activiteiten.

Met vriendelijke Schuttersgroet,
Namens
Schutterij St. Martinus Born

