
 

 

 

 

 

 

 

Nieuwsbrief 60, Born  10 november 2021 

 

 

Beste Schuttersvrienden, 

Kantine 

Op de vooravond van onze patroonsdag kregen we van de gemeente groen licht om van de 

schuttersunit een kantine te maken. De schutterij mag nu een biertje verkopen. Dit biedt 

mogelijkheden om ook in de wintermaanden regelmatig eens bij elkaar te komen en zo de 

onderlinge verbanden te versterken. Natuurlijk wordt ook de windbuks van stal gehaald zodat er nog 

geoefend kan worden. Ook kunnen er nu andere schuttersactiviteiten worden georganiseerd zonder 

dat het nodig is een aparte activiteitenvergunning hoeven aan te vragen. 

Bij het tot stand komen van deze mijlpaal zijn de nodige mensen betrokken geweest. Zo moeten we 

Bram Deuss bedanken van het maken van de tekeningen. Vanuit het bestuur is de hele 

administratieve rompslomp rond gemaakt en een 10 centimeter dik pakket aan documenten 

ingediend (dit kon niet digitaal). Rick Wagemans heeft namens de brandweer de controle op de 

brandveiligheid uitgevoerd. Het aanbrengen van de brandvoorzieningen heeft Hans geregeld en 

Harry zorgde voor het brand- en inbraakalarm alsmede het systeem voor digitale betaling. Ad 

plaatste nieuwe sloten en deuren die voldoen aan de veiligheids- en inrichtingseisen. George 

Stegeman deed een duidt in het zakje met betrekking tot de (sfeer)verlichting. 

En dan werd er nog geschilderd, getimmerd, geschrobd, opgeknapt, opgeruimd en uitgemest door 

Sven en Stan van Sloun en Loek Leurs. Het 

resultaat mag er zijn. Het is een stuk gezelliger 

geworden, een beetje “De Hoeskamer van 

Bor”. 



 

De beheerders worden Martin van Beek en Sven van Sloun. Rob Deuss kan in voorkomende gevallen 

ook nog inspringen. Martin en Rob moesten afgelopen jaar op examen om de benodigde Horeca 

papieren te halen. 

Misschien zijn er nog meer mensen te noemen die een steentje hebben bijgedragen, maar hiervoor 

niet zijn genoemd. Dan excuus, maar in elk geval iedereen wordt heel erg bedankt voor zijn of haar 

inzet. 

En nu de vraag wanneer gaan we open of moeten we noodgedwongen nog een tijdje dicht blijven?? 

Dat ligt aan Corona en de mogelijkheden die de overheid geeft en welke verantwoordelijkheden we 

zelf nemen.  In elk geval zullen we voorlopig onder een vergrootglas liggen en zal controle op QR-

Code noodzakelijk zijn. Hopelijk zal dat in de toekomst niet meer hoeven, maar de tijd zal het leren. 

Helaas maar het is niet anders. Eerst de komende persconferentie van Rutte en De Jonge maar weer 

eens afwachten. Bericht van de schutterij volgt. 

De schutterij zal er het beste van maken en we hopen met deze stap wat extra gezelligheid in deze 

donkere tijd te kunnen bieden. 

Dan nog wat anders 

We zoeken een (oude) stalen kast voor het opbergen van niet 

gebruikte exercitiegeweren (zie voorbeeld).  

Nu hebben we zulke exemplaren in het verleden vaker bij het oud 

ijzer gehad, maar net nu we er een nodig hebben, biedt deze zich niet 

aan. Wie heeft er nog zo’n kast staan en wil er vanaf, of wie weet 

iemand die er vanaf moet? Wij kunnen hem goed gebruiken. 

Graag even bericht per mail aan Hans Ackermans: 

hansackermans@ziggo.nl 

Dank. 

Tot slot, blijf gezond en tot gauw!! 

Met vriendelijke Schuttersgroet, 

Namens 

Schutterij St. Martinus Born 


