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Beste Schuttersvrienden, 

“It giet oan” 

Hoewel het lang koud is geweest, heeft dit niks met schaatsen van doen. Het is ondertussen zomers 

weer. Echt schuttersweer. Het begint er op te lijken dat vaccineren en goed weer de coronacijfers 

drukken. Er komt weer leven in de wereld. Zo ook bij de schutters. 

Per 5 juni worden de nodige coronamaatregelen versoepeld en dat biedt mogelijkheden voor ons als 

schutters.  

De schutterij heeft daarom actie ondernomen. Alles is er op gericht om op vrijdag 11 juni a.s. weer te 

gaan schieten. Om dit in goede banen te leiden wordt er allerhande actie ondernomen. 

- De buksemeester gaat snel weer kogels maken. 

- De harkenploeg wordt geactiveerd. 

- Hans maak een protocol. 

- Christianne zoekt poetshulp 

- Martin inventariseert de unit 

- Ad gaat nog wat timmerwerk doen 

- De onderhoudsploeg gaat de buitenboel doen. 

De gemeente heeft schriftelijk toestemming verleend aan de schutterij om haar activiteiten op te 

pakken. Dit houdt in dat we mogen schieten, exercitieoefeningen doen en de drumband laten 

oefenen. Met inachtneming van de basiscoronamaatregelen mogen we bij elkaar komen. Publiek en 

bezoekers van buiten de schutterij zijn (helaas) nog niet welkom, maar we verwachten dat dit 

spoedig wel weer het geval zal zijn. 

En misschien, héél misschien….,  kunnen we in september nog een vogelschietfeestje organiseren, en 

het kienen weer oppakken?? 

Dus hopen dat alles de goede kant blijft opgaan. 



De secretaris zal, als alles in kannen en kruiken is,  een uitnodiging rondsturen. 

Nieuwe kogelvanger 

Als we weer gaan schieten zullen we beleven dat er van alles veranderd is aan de kogelvanger. 

De helderzicht kogelvanger is geïnstalleerd. Deze is op dezelfde wijze uitgevoerd als de kovelvangers 

waar we op schuttersfeesten vaker op zullen gaan schieten. Dan kan dat niet meer tot verassingen 

leiden.  

Op 27 maart is de nieuwe installatie door Ron, Hans en Rob al uitgeprobeerd. Het is even wennen 

zeiden ze, maar het werkt en dat is het belangrijkste.   

Een graantje meepikken via glasvezel 

In het Land van Swentibold wordt mogelijk aangesloten op het glasvezelnetwerk. Dit gaat alleen 

gebeuren als er voldoende aanmeldingen zijn. 

Voor iedere aanmelding die via de schutterij loopt, (dus ook mensen die geen lid zijn van de 

schutterij kunnen dit doen) krijgt de schutterij € 50,-- sponsorgeld. Zelf krijg je ook nog eenmalige 

korting van € 25,-- 

Dus ben je toch van plan om glasvezel te nemen, dan doe het via de schutterij. Voor meer informatie 

wordt verwezen naar de onderstaande link op de website van de schutterij. 

https://www.schutterijstmartinusborn.nl/glasvezel 

Tot slot 

Dit hebben we al lang niet meer kunnen uitspreken: 

“tot gauw op de sjöttewei”  

Met vriendelijke Schuttersgroet, 

Namens 

Schutterij St. Martinus Born 


