
 

 

 

 

 

 

 

 

Nieuwsbrief 23, mei 2018 

 

 

Beste Schuttersvrienden,  

Pinksterzondag 20 mei, processie.  De schutterij verzamelt gewoontegetrouw om 9.00 uur bij het 

schutterslokaal, De Sjoester.  De deur was dicht. Eerst gemopper, maar al snel kwam de ware reden 

aan het licht. De avond ervoor hadden een stel onverlaten de medewerker die de zaak  sloot, hem 

een paar flinke klappen toebedeelt, overvallen en hem van de dagopbrengst beroofd. Schandalig 

gewoon!  

Spullen die we normaal in het clublokaal laten werden maar in de auto gelegd. Vaas en Trirza 

stonden met hun vader al buiten en wenkten dat de koningin kon zich omkleden bij hun in de  frituur 

“Anjo”. En zo lossen we dit toch weer op. 

De processie trok onder een stralende zon door Born. De buurtbewoners van “Achter het Sjpoar” 

hadden op de Molenstraat weer een mooi zandtapijt gelegd. Miriam en Leo Wetzels zorgden ervoor 

dat de leden van Harmonie en Schutterij bij de rustaltaren een flesje water kregen. Zeker fijn voor de 

jeugd, want van trommen en blazen  krijg je dorst.  Zeker met dit weer. 

Na de rondgang snel afgemarcheerd. Ondanks de ellende van afgelopen nacht was De Sjoester toch 

open. Gelukkig want zo konden we de welbegeerde spek en eieren toch nuttigen. Deze versnapering 

is aangeboden door de eigenaren van De Sjoester. Elke en Christianne zetten zich vol verve aan het 

bakken en snel was iedereen voorzien. 

Voorzitter Ad maakte van de gelegenheid gebruik om Angelique Smeets-Thevissen  te introduceren 

bij de leden. Angelique zal ons bestuur gaan versterken en de functie van penningmeester op zich 

gaan nemen. Angelique woont thans in Guttecoven, maar is afkomstig uit Born. Ze woonde voorheen 

op de Hennekuilstraat in Born. Haar vader , Jo Thevissen, runt Born Actueel en is in Born als zodanig 

bekend.. 

Hieronder een paar sfeer impressies van de processie. Op het laatste sloten onze “vaste begeleiders” 

(kinderen van John Knoors) zich weer aan bij de schutterij. 

 

 



 

 

 

 

 

In het volgende Nieuwsbriefje zullen we 

nader ingaan op het schuttersfeest en 

hopen we de hoofdsponsor bekend te 

gaan maken. 

 

 

 

 

 

Volgende activiteiten 

 

- Zaterdag 26 mei (vanaf 15.00 uur) persoonlijk kampioenschap schutterij 

- Zondag 3 juni eerste Bondsschuttersfeest St. Stephanus Dieteren 

 

Met vriendelijke schuttersgroet, 

 

Schutterij St. Martinus Born 


