
 
 
Nieuwsbrief 1. 
 
Born, 16-05-2016 
 
Beste schuttersvrienden, 
 
Als gevolg van de digitale informatievoorziening is ons schutterbald "Achter de Poal" in een 
slaapstand geraakt. Op onze site ( www.stmartinusborn.com) en via facebook is het nodige 
al terug te vinden over de schutterij . Toch willen we ieder die de schutterij een goed hart 
toedraagt regelmatig informeren over het wel en wee van de schutterij en dat gaan we doen 
via een regelmatig verschijnende "nieuwsbrief". 
 
Zondag 15 mei op eerste Pinksterdag trok de sacramentsprocessie. Het was fris (koudste 
Pinksterdag in 80 jaar), maar we zijn droog gebleven. Gezond weer zullen we maar zeggen.  
 
Voor een aantal mensen een bijzondere dag. Omdat onze nieuw commandant Hans 
Ackermans met vakantie is, diende Sven van Sloun als pas gediplomeerde, het commando 
te voeren. Een beetje zenuwachtig was hij wel, maar alles is goed verlopen.  
 
Ad Wagemans verzorgde na een korte opleiding, voor de eerste maal, de ‘Kamerschoten”, 
samen met zijn hulpje Sven van Sloun. Ok, nog niet zo hard als die van Math van Pey, maar 
al doende leert men. 

 
Tijdens Koningsdag heeft de koningin geen rondgang 
gemaakt. Het was toen echt  te koud en te nat, om de 
nieuwe jurk te showen .Derhalve de kans om zich nu te 
presenteren aan de dorpsgemeenschap. De 
voorbereidingen vonden nog plaats in zonovergoten weer.  
 
Dan was er een groot aantal jeugdleden aanwezig.  Wie 

de jeugd heeft, heeft de toekomst geldt ook voor de 

schutterij. De schutterij kiest er bewust voor om de jeugd in 

deze jachtige tijd een plekje te bieden.  We willen de 

drempels voor de jeugd heel laag houden. Dat geldt ook 

voor het muziekonderwijs dat we bieden. Om dit te kunnen 

blijven  aanbieden wordt inzet van leden verwacht. Het voeren van (financiële) acties is nodig 

om de doelstellingen te realiseren. We kunnen het ook niet alleen. Steun van derden hebben 

we absoluut nodig. 

De processiedag werd afgesloten in het schutterslokaal de “Nieuwe Sjoester”. Een aantal 

leden zien nog naar het gemeenschapshuis gegaan om de heer Jacobs te feliciteren met zijn 

25 jaar kosterschap. 

Volgende activiteiten schutterij:  29 mei Persoonlijk kampioenschap schuttersbond 

     5 juni Bondschuttersfeest Illikhoven 

 

Met vriendelijke schuttersgroet, 

 

Schutterij St. Martinus Born. 

http://www.stmartinusborn.com/


 

 


