Nieuwsbrief 53, Born 17 augustus 2020

Beste schuttersvrienden,

Bij deze kan de schutterij melden dat de nieuwe oudijzerkar rijdt. Hans Ackermans heeft via via een
mooie dubbelasser weten te vinden. Nu hopen dat we hier nog jaren mee vooruit kunnen. Een
opmerking voor het dievengilde: De kar staat elders veilig opgeborgen en achter slot en grendel.
Statiegeldactie Jumbo
Via Jumbo Hilkens Born is het mogelijk om de schutterij te steunen. Bij inlevering van uw lege flessen
en kratten kan ervoor gekozen worden om het statiegeld aan de schutterij te laten toekomen. Een
kleine geste, maar met vele kleintjes is de schutterij blij.
De Drumband on Tour
De Nederlandse krijgsmacht kende het befaamde Korps
Wielrijders, met muzikanten op de fiets. Schutterij St.
Martinus heeft
deze oude tijden
laten herleven.
Zondagochtend 9
augustus hebben
de leden van de
drumband een 'Oud-Nederlandse trommelfietstocht'
gemaakt. Vanuit Born vertrokken ze ter fiets, met een
oud-Nederlandse trommel uit de verzameling van Louis
Swelsen op de rug, richting Obbicht, om vervolgens Via
Grevenbicht, Illikhoven, Holtum en Buchten weer terug in
Born te arriveren. Onderweg werd op verschillende
plekken gestopt om een aantal marsen te spelen, vaak
onder toeschouw van diverse voorbijgangers. Hoewel een
flinke regenbui een abrupt einde maakte aan de tocht,
heeft dat de pret niet mogen drukken en hebben was het
een geslaagde ochtend.

Bijeenkomst 7 augustus schutterslokaal.
Op 7 augustus was er weer een corona-proof-gezellige-bijeenkomst
bij ons schutterslokaal. Prachtig warme zomeravond. Jammer dat e
niet geëxerceerd kon worden omdat de commandant met een zere
knie thuis zat. Op enig moment kwam er nog een bezoeker ons van
een hoge stek bekijken. Enkele dames werden er wel zenuwachtig
van. Maar Manon de Bruijn als verloskundige kon het bezoek wel
waarderen. De schutterij sloot om 22.00 uur , de ooievaar heeft op
zijn stek de nacht doorgebracht.
Vrijdag 21 augustus gaan we weer samen oefenen, met het oog op het volgende seizoen. Alle
geweerdragers wordt gevraagd aanwezig te zijn. Natuurlijk zijn ook de andere leden welkom.

En dan Kienen

Op de jaarvergadering werd besloten om te bezien of het mogelijk is om de kien avonden te
hervatten. Onze nieuwe penningmeester, Sjaak en Timothy hebben de schouders er onder gezet. Er
wordt een coronaprotocol gemaakt, flyers afgedrukt , en op de site en facebook-pagina wordt het
kienen aangekondigd. Op de site zal ook de mogelijkheid geboden worden om zich op te geven.
Immers er kan maar een gelimiteerd aantal van 70 mensen aanwezig zijn in het gemeenschapshuis
en die moeten zich vooraf aanmelden.
Extra ondersteuning van de leden is nodig om alles in goede banen te leiden. Het gemeenschapshuis
is een modern gebouw met goede lucht ventilatie en met wat extra aandachtspunten en inzet van
leden moet het mogelijk zijn om de bezoekers een gezellige en veilige avond te bieden. Een verzetje
dat iedereen goed kan gebruiken, nu veel activiteiten worden afgelast.
De kien avond is gepland op dinsdagavond 29 september .

Volgende Activiteiten:
-

Samen oefenen op de schuttersweide
Kienavond
Gemeenschapshuis

Hopelijk tot zo snel.

Met vriendelijke Schuttersgroet,
Namens
Schutterij St. Martinus Born

Vrijdag 21 augustus vanaf 19.00 uur
Dinsdag 29 september.

