
 

 

 

 

 

 

 

Nieuwsbrief 59, Born  3 oktober 2021 

 

 

Beste Schuttersvrienden, 

Al twee jaar geen schuttersfeesten als gevolg van de coronapandemie. Al eerder spraken we de hoop 

uit dat diverse versoepelingen ruimte zouden gaan bieden voor activiteiten. Telkens werd de hoop 

weer gesmoord. Maar zou het nu toch beter gaan en weer van alles mogelijk worden? In elk geval 

MÉT QR-Code kunnen we zelfs weer op stap. Maar duimen dat het zo blijft. 

Eigen activiteiten 

De schutterij heeft niet helemaal stilgezeten. Zodra het een beetje mogelijk was  zijn we op 

vrijdagavond gaan schieten en hebben we de nodige gezellige uurtjes op ons weitje doorgebracht. 

Verder (de 1,5 meter enz. gold nog) hebben we in een sneltreinvaart een BBQ en 

Coronavogelschieten voor de leden georganiseerd. Het feest werd klein gehouden omdat activiteiten 

van de vereniging wel mochten, maar bezoekers nog niet waren toegestaan. Het weer speelde mee 

en we hebben er een hele gezellige middag van gemaakt. De toekomstige “sjöttelokaal-kantine-

beheerders” Sven en Martin zorgden voor het grootste deel van de organisatie. Echt goed gedaan 

mannen!! En Dave Culinair (sponsor van het laatste schuttersfeest en lid van de Club van Vrienden 

Van) leverde een perfect verzorgde BBQ. De penningsmeester heeft een flinke bijdrage uit de clubkas 

gedaan, om zo de vervelende tijden met nog meer plezier te kunnen wegeten en -spoelen. 

Natuurlijk werd ook de schuttersbuks uit de kast 

gehaald en een vogel opgezet. Deze keer werd 

geschoten op een plaat. Voor de winnaar de eer 

en de bloemen, want voorlopig blijven Youri en 

Britt ons koningspaar. 

Elke Verjans kwam uiteindelijk als winnaar uit de 

tombola tevoorschijn. Het was spannend en 

ontspannend zondag 21 augustus.\ 

 De vogel valt 
Ad met de bloemen voor Elke 



 

Schuttersfeestfront 

Het ZLF gaat niet door in 2022, om maar gelijk te beginnen met het slechte nieuws. Maar als er geen 

gekke dingen meer gebeuren, dan lijkt het er op dat we volgend jaar toch een volwaardig 

schuttersseizoen krijgen. 

Want schutterij St. Willibrordus heeft al aangekondigd dat de schutterijen op zondag 3 juli 2022 

worden verwacht in Meijel onder het motto “Dè Rakt Òw” . 

En dan de bondsfeesten. De schutterijen die eigenlijk voorzien waren om in 2022 een feest te 

organiseren hadden al een tijdje geleden te kennen gegeven hun vingers er niet aan te willen 

branden. Maar de Bondsvergadering 29 september bracht goed nieuws. Een paar verenigingen 

namen hun verantwoordelijkheid. Hoewel uitdrukkelijk werd gezegd dat de leden van die 

schutterijen hun goedkeuring nog moeten geven, lijkt het dat er een seizoen met vier bondsfeesten 

aan gaat komen. Dus onder nadrukkelijk voorbehoud kunnen we de navolgde data al met potlood in 

de agenda noteren: 

1 of 8 mei Montfort   17 juli Dieteren 

12 juni Nieuwstadt   Eind augustus of begin september Obbicht 

In de loop van oktober of november zullen de definitieve berichten volgen. 

Wat in de jaren daarna gaat gebeuren is niet duidelijk, er gaat gewerkt worden aan een geheel 

nieuwe cyclus,  maar we kunnen er van uit gaan dat Born in 2023 of 2024 weer aan beurt zal zijn.  

Overigens kwam in de Bondsvergadering ook aan de orde dat de schutterijen van Illikhoven en Linne 

in zwaar weer verkeren. Komende tijd zal duidelijk worden of ze mee gaan trekken bij de 

Bondsfeesten. Maar hopen dat ze toch blijven meegaan en dat ze voldoende support uit hun 

gemeenschap krijgen. 

Activiteiten in Born 

Remeberence Day (Poppy Day) zal weer georganiseerd worden en we mogen als schutterij voor 

deelname een uitnodiging verwachten, zeker nu een van de graven in naam van de schutterij is 

geadopteerd. 

Jong Nederland gaat de St. Martinusoptocht organiseren op zaterdag 13 November. De schutterij zal 

dan toch ook moeten aantreden. 

Wat verder weg, maar wel iets waar we echt naar uitkijken. Op 27 april 2022 (Koningsdag) hopen we 

eindelijk ons koningspaar in vol ornaat te kunnen presenteren. 

Het kienen is weer opgepakt. Op 28 september vond onder de bezielende leiding van Sjaak Heldens 

de eerste kienavond in tijden plaats. En ondanks dat er niet veel publiciteit was gegeven, was er een 

respectabel aantal van 53 bezoekers, die we een fijne avond hebben kunnen bezorgen. 



In de wintermaanden gaan we zeker weer schieten met de windbuks en als de gemeente doorwerkt 

met de afgifte van de vergunning voor het clublokaal, kunnen we elkaar wat vaker gaan treffen. Het 

vergunningentraject loopt, maar ambtelijke molens draaien meestal niet zo snel als we soms willen. 

Nog even geduld, maar Martin en Sven staan te popelen om invulling te gaan geven aan het beheer 

van het clublokaal als kantine.  

Sponsoren 

Aan de vaste club van sponsoren moet toch echt een bedankje worden gericht. Ondanks dat we twee 

jaar niets terug hebben kunnen doen blijft een vaste club ons steunen. Dat voelt goed, maar is ook 

nodig om de schutterij op de been te houden. Want de vaste lasten van de club lopen toch gewoon 

door. 

Nog ander nieuws. 

Klaas de Lange heeft aangekondigd de schutterij te gaan verlaten. 

Nog niet helemaal definitief want hij helpt nog 

steeds met het oud ijzer. Dank voor de vele jaren 

dat je je in uniform hebt gepresenteerd. En ja, het 

was echt gezellig. Maar Klaas heeft beloofd dat uit 

het oog zeker niet uit het hart betekent, dus die 

gezellige momenten zullen zeker worden 

voortgezet. 

In verband met opleidingen stoppen ook onze jeugdleden Stan Eberson en Shania de Gier. Stan heeft 

een aantal jaar de drumband versterkt en kiest er nu voor om in de verpleging zijn steentje te gaan 

bijdragen. Shania was (jeugd)marketenster en heeft dit met veel plezier gedaan. Ze gaat een 

opleiding voor BOA doen en zal vaak weekenden bezet zijn. Ook Benthe Haagmans stopte als 

(jeugd)marketenster. Natuurlijk altijd jammer als mensen de vereniging verlaten, maar wat blijft zijn 

de fijne momenten die we samen hebben beleefd. Veel succes allemaal. 

Er hebben ook nieuwe mensen aangekondigd onze schutterij te komen 

versterken. Daar komen we op een later tijdstip op terug. 

Wel moet vermeld worden dat Mirthe en Fenna in samenspraak met 

Marion Deuss gaan bezien of ze als (volwassen)marketenster kunnen 

gaan uittreden. Dus met drank in de ton!! Op een gezellige avond 1 

oktober  in ons schutterslokaal, werd dit besproken. Tevens werd toen 

ook afscheid genomen van Shania. Marion gaat inventariseren wat er nog 

nodig is om de dames er piekfijn te laten opstaan. 

  



ACTIES 

De Glasvezelactie loopt nog en heeft tot nu toe al het nodige opgebracht voor de schutterij. 

Nogmaals wie het vergeten is:  

Voor iedere aanmelding die via de schutterij loopt, (dus ook mensen die geen lid zijn van de 

schutterij kunnen dit doen) krijgt de schutterij € 50,-- sponsorgeld. Zelf krijg je ook nog eenmalige 

korting van € 25,-- 

Dus ben je toch van plan om glasvezel te nemen, dan doe het via de schutterij. Voor meer informatie 

wordt verwezen naar de onderstaande link op de website van de schutterij: 

https://www.schutterijstmartinusborn.nl/glasvezel 

Bij de Jumbo kan statiegeld gedoneerd worden ten behoeve van de schutterij. 

Het oud ijzer wordt in het najaar tweewekelijks aan huis opgehaald. 

Tot slot 

 “tot gauw op de sjöttewei” in uniform! 

 

Met vriendelijke Schuttersgroet, 

Namens 

Schutterij St. Martinus Born 

https://www.schutterijstmartinusborn.nl/glasvezel

