
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nieuwsbrief 51, Born  28 mei 2020 

 

 

Beste schuttersvrienden, 

 

Net nu er positieve zaken te melden zijn, slaat het noodlot toe. 

Want het zou toch mooi zijn als we alleen  hoefden te melden: 

  

 Dat onze koning en koningin op 15 mei in het 

huwelijksbootje zijn  gestapt. Een gelukkig paar. We 

waren graag een defilé komen brengen, maar helaas dat 

mocht nog niet. Maar toch namens de schutterij : Britt 

en Youri, “eine dikke proficiat en vööl gelök same!!!” 

 Dat de drumband aanstalten maakt om de repetities te 

hervatten. 

 Dat we op vrijdag 5 juni weer eens gezellig op ons weitje 

bij elkaar mogen gaan zitten, op 1,5 meter van elkaar. 

 Hans wil dan van diezelfde gelegenheid gebruik maken 

om op 1,5 meter exercitie te gaan oefenen. 

  

Mooi allemaal, maar het chagrijn overheerst toch wel een 

beetje. 

 

 

  



Inbraak op ons schuttersterrein 

 

Op dinsdag 26 mei werd geconstateerd dat bij de 

schutterij is ingebroken. Het dievengilde had ons 

(weer) bezocht. De grasmachine, koper en 

aanhangwagen zijn verdwenen. 

De sloten van de containers werden met grof geweld 

geforceerd. Zo ook de sloten van de poort die 

gemaakt was om de aanhangwagen “veilig” te 

parkeren. Het disselslot dat als extra slot aan de 

aanhangwagen zat, werd ook met geweld vernield.   

 

De laatste tijd hadden we wat koper opgespaard, omdat vanwege de corona crisis de 

prijzen drastisch waren gedaald. Ook dat is weg. De grasmaaier hebben gewonnen 

bij een prijsvraag. Angelique had hier toen op gereageerd toen we de vorige maaier 

was gestolen. Omdat we als vereniging erg gedupeerd waren heeft men toen 

besloten ons de maaier te gunnen. 

 

De aanhangwagen hebben we 

eveneens geschonken gekregen. Om 

diefstal te voorkomen is een 

toegangshek gemaakt en disselslot 

aangebracht. Maar kennelijk is niks 

bestand tegen die graaiers. Door de 

diefstal van de aanhangwagen zijn we 

dubbel gedupeerd omdat we nu geen 

oud ijzer kunnen ophalen. Dit is 

namelijk een broodnodige bron van 

inkomsten om de schutterij draaiende te houden. We hopen dan ook dat iemand ons 

komende tijd een helpende hand kan bieden om op zaterdag een aanhangwagen te 

mogen lenen??   

 

Het is gewoon vreselijk om dit weer mee te maken. De uren die diverse vrijwilligers 

zich hebben getroost om alles bij elkaar te brengen en vervolgens op een veilige 

manier op te bergen. Naar de sponsors en gulle gevers van materialen toe is het 

triest. Zij gunnen de schutterij het beste, maar onverlaten gaan ermee lopen. Het 

voelt als water naar de zee dragen. 

 

Vervolgens mogen we de scherven bij elkaar rapen. De schade vervolgens met een 

hoop moeite en tegenzin herstellen en de nodige tijd aan papierwerk met politie en 

dergelijke spenderen. 

 



Heel,  heel erg frustrerend allemaal en de moed zakt bijna in de schoenen. We hopen 

dat de daders nog kunnen worden opgespoord. Welwillenden hebben al tips 

gegeven en zo niet…., In Maastricht heeft men het in een oud carnavalsliedje als 

volgt verwoord: 

  

“Es het zich soms eine heat getik, 

Dan haop ich dat sich ter in versjlik” 

  

Wij laten ons niet kisten en gaan verder. We hopen dat iedereen ons als vanouds 

blijft steunen, zodat we spoedig weer wat kleur in het dorp mogen brengen. 

Wel willen we bij deze een oproep doen. 

  

Wie een goede tip of advies heeft hoe we deze ellende in de toekomst kunnen 

voorkomen, willen we vragen zijn ideeën door te geven aan de secretaris of op onze 

facebookpagina 

 

Als men de aanhanger, grasmaaier op internet of marktplaats te koop ziet, tip dan 

ook de secretaris of de politie. 

  

https://nl-nl.facebook.com/schutterijsintmartinus.born/ 

info@schutterijstmartinusborn.nl 

  

Volgende Activiteiten:  

 Vrijdag 5 juni samenkomst op de schuttersweide. 

 ?????????????????????????????????????????????????????????????????? 

Hopelijk tot snel. 

  

Met vriendelijke Schuttersgroet, 

 

Namens 

Schutterij St. Martinus Born 
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