
 

 

 

 

 

 

 

Nieuwsbrief 58, Born  15 augustus  2021 

 

 

Beste Schuttersvrienden, 

Weer eens wat te doen. 
 
Alweer een tijd geleden voordat we de vorige nieuwsbrief rond stuurden. Zonder 
schuttersactiviteiten, ook geen schuttersnieuws. 
 
Al geruime tijd zijn we weer op vrijdagavond aan het schieten. Gewoon voor de lol, om samen te 
komen en gezellig even te kletsen. Wedstrijden werden weliswaar aangekondigd, maar vanwege 
Corona ook weer afgelast. Ook het verbroederingsfeest dat het Bondsbestuur had voorgesteld vindt 
geen doorgang. Het lijkt een beetje op de tijd uitzitten. 
 
Wij gaan echter niet eindeloos stil zitten. Nu het mogelijk is gaan we op zaterdag 21 augustus a.s. 
vanaf 15.00 uur een wedstrijd op een vogel schieten. Tevens wordt een bbq opgestookt, waar we 
lekker van gaan smullen. Dave Culinair (sponsor van de schuttersfeesten) verzorgt het eten. Opgeven 
kan bij Sven (06-30163782 of svenvsloun1@hotmail.com). Wel gauw doen (uiterlijk 16 augustus) 
want de bestelling moet tijdig gedaan worden. Martin en Sven die in de toekomst als 
leidinggevenden van de kantine gaan fungeren zorgen voor het grootste deel van de organisatie. 
Petje af mannen!!! Al ruim 30 mensen hebben zich opgegeven, dus het dreigt een gezellige middag 
te worden We houden ons aan coronamaatregelen. De activiteit vindt in de open lucht plaats en er 
zijn vaste zitplaatsen. Helaas moeten we ons beperken tot leden, partners en kinderen. We hopen 
het volgend jaar weer onze vaste donateurs, supporters en toeschouwers te begroeten. 
 
Schieten op een vogel gaat niet inhouden dat we koningsschieten. Youri en Britt blijven ook volgend 
jaar ons koningspaar. Voor het derde jaar achter elkaar, maar geen keizerschap, want daarvoor moet 
je drie maal achter elkaar de vogel afschieten. Maar toch bijzonder. 
 
Jaarvergadering. 
 
Op 10 september a.s.  staat de jaarvergadering gepland. Erg veel staat er niet op de rol, maar een 
aantal formele dingen zal toch moeten gebeuren. We maken er verder een gezellige avond van, 
toch? 
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Kienen. 
 
Als het goed gaat wordt steeds meer mogelijk dus ook het kienen gaat weer in beeld komen. 
 
Volgend jaar. 
 
We zullen de vinger aan de pols moeten houden. Niemand durft beslissingen te nemen over het 
organiseren van activiteiten waaronder schuttersfeesten. Wij gaan in elk geval zorgen dat we er 
tegen die tijd fatsoenlijk op staan. Dus iedereen wordt toch gevraagd om voor de jaarvergadering het 
uniform te controleren en eventuele ongerechtigheden door te geven, zodat deze tijdig bij de 
kleermaker in orde kunnen worden gemaakt. En als het lukt om de horecavergunning spoedig te 
krijgen kunnen we fijne verenigingsactiviteiten gaan organiseren.  
 
In het nieuws. 
 
Ja en we hebben de krant weer gehaald. Echt frustrerend, zeker omdat er 
ook een heleboel spullen in rook zijn opgegaan die Bor4-Us ter 
beschikking had gesteld voor verenigingen om te mogen gebruiken. De 
spullen stonden bij de schutterij opgeslagen. Er is nog geprobeerd het 
schutterslokaal in de fik te steken, maar dat is niet gelukt.   
 

 
 

 
 
 
 
Data om te onthouden 
 
21 augustus schieten en Bbq  (opgeven uiterlijk 16 augustus) 
10 september jaarvergadering  
 
 
Met vriendelijke Schuttersgroet, 

Namens 

Schutterij St. Martinus Born 


