
 

 

 

 

 

 

 

Nieuwsbrief 55, Born  26 november 2020 

 

 

Beste Schuttersvrienden, 

 

Bevrijders herdacht 

Op onze schutterssite staat vermeld dat de herdenking voor de gevallen Britse militairen is afgelast. 

Maar dat gold alleen voor de officiële ceremonie. 

Want, door het Allied Joint Force Command Brunssum en Schutterij St. Martinus werden toch 

kransen gelegd bij de graven van de gesneuvelde bevrijders die rusten op het parochiekerkhof in 

Born.  De jaarlijkse plechtigheid  ter gelegenheid van Remembrance Day, ook wel  Poppy 

Day genoemd,  vond in stilte plaats op 9 november 2020.  

 

 

 

 

 

 

 

De corona maatregelen lieten geen uitgebreide ceremonie toe, maar dat wil niet zeggen dat de 

bevrijders vergeten worden. Zeker nu ook wij in deze tijden in onze vrijheid worden beperkt, wordt 

het belang gevoeld van de moed van de soldaten die van verre kwamen om Nederland van het juk 

van de bezetting te bevrijden. We herdenken wat ze voor ons hebben gedaan. 

Onze vaandeldrager Han van Beek legde de kransen namens de schutterij. 



Voor eeuwig zijn met Born verbonden: 

Corporal Royston McBane, 6919841, Rifle Brigade 1st Bn., 08-12-1944, 23 jaar 

Gunner James Garioch Thomson, 2029449, Royal Horse Artillery 5 Regt., 24-12-1944, 32 jaar 

Major Gilbert Charsley Williams, 41596, Artist's Rifles, 23-12-1944, 36 jaar. 

Wie nog eens wil ervaren hoe andere jaren de herdenking wordt vormgegeven, kan dit terugkijken 

op een  YouTube filmpje, dat te zien is via onderstaande link. 

https://www.youtube.com/watch?v=-41civUE6mA 

Nog wat schuttersnieuws. 

Onze voorzitter Ad loopt naast zijn schoenen. Hij is opa geworden van een kleinzoon Raff. Eine nuuje 

sjöt? Het schuttersbloed zit hem in elk geval in de anderen via opa Ad, en oma Nel. Vader Paul was 

lid van de schutterij.  Paul en Angèle proficiat met jullie zoon en véél geluk. 

De jaarvergadering is aangehouden. Zodra de mogelijkheid wordt geboden zullen we deze laten 

plaatsvinden. Misschien wordt het dan najaarsvergadering en voorjaarsvergadering in één. 

De OLS federatie heeft aangekondigd om alle leden (dit zijn de aangesloten schutterijen) een attentie 

te verstrekken, ter verwerking van dit moeilijke jaar.  We zijn benieuwd wat dit zal gaan zijn. 

 

Acties 

Dan lopen er nog acties.  

Oud ijzer wordt trouw opgehaald. Op onze website is het mogelijk  om digitaal aan te melden dat 

oud ijzer kan worden opgehaald.  ( www.schutterijstmartinusborn.nl/oudijzer). Maar dat kan ook via 

het oude vertrouwde adres van Hub Lemmens tel.: 046-4852106,of e-mail: hublem1@planet.nl. 

Statiegeld Jumbo Bij Jumbo Hilkens Born kunt je ervoor kiezen om het statiegeld op lege flessen te 

doneren aan de schutterij.  

 

En verder? 

Het motto blijft hetzelfde. 

Blijf allemaal gezond en hopelijk tot zo snel!!!! 

 

Met vriendelijke Schuttersgroet, 

Namens 

Schutterij St. Martinus Born 
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