
 

 

 

 

 

 

 

Nieuwsbrief 54, Born  9 oktober 2020 

 

 

Beste schuttersvrienden, 

 

Volgens de oorspronkelijke schuttersagenda zouden we aan de vooravond staan van het oktober 

feest in Sittard. De nieuwe koning zou bekend zijn.  Maar niets van dit alles. Het is het jaar van de 

afgelastingen. 

 

Kienen  

Ook het kienen werd afgelast. De versoepelingen in de corona-

maatregelen waren voor de schutterij aanleiding om weer voor wat 

vertier te gaan zorgen. In samenwerking met Anita (beheerster van 

gemeenschapshuis) hadden Sjaak Heldens en onze nieuwe 

penningmeester, Harry Verjans, een draaiboek opgesteld voor het 

kienen. Uitgangspunt was een gezellige avond die tevens coronaproof 

zou zijn. Diverse leden hadden zich opgegeven om mee te helpen de 

avond in goede banen te leiden. Het moet gezegd, het zag er gelikt uit. 

Dat het evenement aan behoefte voldeed bleek wel uit het aantal 

aanmeldingen. Het maximum van 70 werd gehaald. Maar op maandag 

28 september verscheen premier Rutte op tv. De coronamaatregelen 

werden weer aangescherpt en wij moesten (helaas) het evenement af 

lasten.  

Is nu alle werk voor niets geweest? Natuurlijk niet. Het draaiboek ligt klaar en zodra het weer 

mogelijk is, wordt dit uit de kast getrokken.  

  



Nog meer slecht nieuws. 

Eind augustus werd ingebroken in ons clublokaal. Het tweede bezoek, nadat eerder dit jaar de 

opslagcontainer was opengebroken en leeggehaald. De door Hans Ackermans met grote zorg 

gemaakte execitiegeweren zijn meegenomen. Het maken ervan heeft zoveel tijd en moeite gekost 

dat Hans tot nu toe niet de moed kan opbrengen om er nog eens voor te gaan zitten. Spijtig, want de 

lichte replica’s boden voor iedereen de mogelijkheid om als gewerdrager bij de schutterij te 

functioneren. Verder is er niets meegenomen. We blijven allen  weer zitten met een hoop schade, 

die met inzet van uren en de beperkte financiële middelen  gerepareerd moet worden. 

Inmiddels zoekt het bestuur contact met de voetbalclub en Jong Nederland om te zien of er 

gezamenlijk maatregelen kunnen worden genomen deze ongenode gasten te weren. 

Via Corné Wijnen werd de schutterij in contact gebracht 

met de heer Manuel Janssen eigenaar van Prisma Security 

(www.prismasecurity.nl/ ) . Een Bornse ondernemer die 

aan MKB bedrijven, particulieren en gemeenten adviezen 

geeft over slimme beveiliging van objecten. Inmiddels 

heeft de heer Janssen, de situatie ter plekke bekeken. Belangenloos heeft hij welkome tips en 

adviezen gegeven ter beveiliging van ons clublokaal.  Komende tijd zullen zijn adviezen worden 

uitgewerkt. 

 

Wat staat er verder te gebeuren….?  

Het is al vaker gezegd dat door Corona veel onduidelijk blijft. We kunnen echt niet voorzien wat er 

het volgende jaar staat te gebeuren. In elk geval wordt het met Carnaval erg stil. Als schutterij 

moeten we ons beraden en gaan focussen op wat wél kan. Het kienen organiseren was hier een 

mooi voorbeeld van. Nu is het afgelast, maar het komt echt wel weer op de agenda. Verder zullen we 

het volgende jaar zeker - al is het in aangepaste vorm- weer bij elkaar gaan komen bij ons 

schutterslokaal. Aan de nieuwe kogelvanger wordt gewerkt en we gaan zeker weer schieten op 

vrijdagavonden. Of er schuttersfeesten zullen zijn weten we niet. Is dat niet het geval dan kunnen we 

er over denken om met verenigingen in onze omgeving op beperkte schaal schietwedstrijden te 

organiseren. Terug naar de basis zoals het ooit begonnen is. Meer verbinding met het dorp zoeken, 

misschien eens wat vaker door het dorp trekken (al of niet met mondkapje en grotere afstand tussen 

de rotten) om zo toch wat gezelligheid en  rumoer brengen in deze stille tijden. We zullen ons 

moeten aanpassen en de mogelijkheden die geboden worden moeten grijpen. 

De najaarsvergadering, Sint Martinus, Memorial-Day, zijn activiteiten die in het verschiet liggen. Of 

en hoe daar invulling aan zal worden geven, moet nog blijken. De secretaris zal daarover berichten. 

  

http://www.prismasecurity.nl/


Acties 

Dan lopen er nog acties.  

Oud ijzer wordt trouw opgehaald. Op onze nieuwe website is het zelfs mogelijk gemaakt om digitaal 

aan te melden dat oud ijzer kan worden opgehaald.  ( www.schutterijstmartinusborn.nl/oudijzer).  

Natuurlijk blijft het mogelijk om voor aanmelden van oud ijzer even telefonisch of 

per e-mail contact op te nemen met Hub Lemmens: (Hub Lemmens. 

tel.: 046-4852106, e-mail: hublem1@planet.nl). 

Bij Jumbo Hilkens is  het met de Statiegeldactie mogelijk om een bijdrage te 

leveren. 

De schutterij doet net als voorgaande jaren mee met Rabo ClubSupport!  

Degene die een rekening heeft bij de Rabobank kan zijn stem uitbrengen op 

zijn/haar favoriete club. De Rabobank stelt een sponsorbedrag ter beschikking dat 

vervolgens verdeeld wordt naar rato van het aantal stemmen dat de club 

gekregen heeft. We hopen dat wij kunnen rekenen op jouw stem? 

 

Stem nu direct in de Rabo App of online op rabobank.nl/clubsupport. 

 

En verder? 

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

 

Met vriendelijke Schuttersgroet, 

Namens 

Schutterij St. Martinus Born 
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mailto:hublem1@planet.nl
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