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Gildenbroeders en overige
belangstellenden.
Voor U ligt de nieuwsbrief april 2020.
Wat is er toch aan de hand in de wereld.
Oorlog tegen een onzichtbare tegenstander.
Hier helpen wapens niet aan.
Misschien is het wel een waarschuwing aan
de mensheid.
Hopelijk wordt er de wereld na dit drama wat
beter op hoewel ik niet al teveel vertrouwen
heb in veel hooggeplaatsten die aan de
touwtjes trekken. Als leiders en vooral

dictators alles met een korreltje zout nemen
vrees ik het ergste.
Mogelijk dat ook zij tijdig tot inkeer komen
en dat we er toch weer zo goed mogelijk
uitkomen.
Hoewel het virus in Nederland ook welig
rond tiert heb ik in onze overheid nog wel
vertrouwen en sta ik met de volle 100 %
achter de genomen maatregelen. Het is maar
te hopen dat onze medeburgers ervan
doordrongen zijn hoe belangrijk het is om
alle adviezen op te volgen.
Het gevolg is dat we met ons gilde een lege
kalender hebben.
Inmiddels heeft het gilde Rethorica hun
activiteit van 20 juni ook al afgelast.
We houden u op de hoogte van de verdere
ontwikkelingen.
Ik wens u allen een voorspoedige gezondheid
en toch veel leesplezier.
Jos van de Ven.
Activiteiten april 2020.
Helaas door het Coronavirus geen
activiteiten
Verjaardagen in april.
Slechts 2 jarige deze maand.
09 april: Mari Kerkhof.
10 april: Erelid Louis Barten.
Proficiat en een fijne dag toegewenst.

“Jan van Doorenpaviljoen”. (redactie)
Hoewel op de meeste plaatsen NLdoet was
gecanceld is dit bij ons wel doorgegaan. Dit
kon op een veilige manier omdat er op ons
terrein op voldoende afstand van elkaar
gewerkt kon worden.
Wat de schoonmaak betreft is er weer hard
gewerkt bij het paviljoen en alles ziet er weer
netjes en verzorgd uit. NLdoet stelt ons voor
een uitdaging die we graag elk jaar weer
graag aangaan. Alle deelnemers zijn we
ontzettend dankbaar voor het geleverde werk.
Verderop zijn wat foto’s te zien.
Laarbeekkoningschieten 26 april.
Ook deze activiteit is gecanceld en wordt
doorgeschoven naar 2021.
Ook hiervan wordt u op de hoogte gehouden.
Column door Chris Arts
Westerschelde.
De Schelde is een rivier die ontstaat
in het noorden van Frankrijk en naar
Antwerpen stroomt en mondt dan
uit in de Westerschelde.
De Westerschelde stroomt tussen
Breskens en Vlissingen de Noordzee in.
Het water gaat van zoet water geleidelijk via
brakwater over in zout water. Er is getijden
stroming ofwel eb en vloed. Dit in
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tegenstelling tot de Oosterschelde: deze tak is
afgesloten van de Noordzee.
Voor zeeschepen die op de Westerschelde
varen is het verplicht om gebruik te maken
van een loods. Deze loods neemt het roer
over van de kapitein van het schip. De loods
kent de Westerschelde op zijn duimpje:
zandplaten, diepe en minder diepe
vaargeulen. Het diepste punt ligt bij Borssele
op ongeveer 67 meter N.A.P., het minst diep
liggen de zandplaten die bij eb droog komen
liggen. Een enkele keer vaart, ondanks de
aanwezigheid van een loods, een schip het
strand op.
In bovenstaande stukje is sprake van
scheepvaartverkeer in de lengte richting,
d.w.z. van Vlissingen naar Antwerpen of
Terneuzen en omgekeerd. In het verleden was
er ook dwarsverkeer. Alle verkeer (auto’s,
fietsen, motoren enz.) werden met veerboten
overgezet van Breskens naar Vlissingen of
van Kruiningen naar Perkpolder.
De beperkingen zijn te raden: wachten tot de
boot komt, uitval van boot door storingen,
niet meekunnen want de boot zit vol. Tussen
23 en 4 uur s’ nachts werd er niet overgezet.
De kapitein bepaalde of hij ging varen: mist
of te druk betekende “geen overtocht”. De
overheid heeft besloten om een tunnel aan te

leggen. De twee veerboten zijn uit de vaart
genomen en ervoor in de plaats kwam een
veerboot van Breskens naar Vlissingen voor
tweewielers.
De Westerschelde tunnel is in 7 jaar tijd
onder de Westerschelde geboord van
Terneuzen naar Ellewoutsdijk, heeft een
lengte van 6,7 kilometer en heeft globaal een
miljard euro gekost. De tunnel is geopend in
2003.

Regelmatig verschijnen er berichten in de
lokale media: waarom kan de tol niet
afgeschaft worden. Eenvoudig antwoord: dat
kan de Provincie Zeeland (armlastigste
provincie van Nederland) niet betalen. Een
doekje voor het bloeden: de tarieven zijn
sinds 2012 niet meer verhoogd, automatisch
betalen kost in 2020 wat minder dan in 2019.
Er zijn 12 tolvrije dagen per jaar en er is een
“veel gebruikers” korting. De tunnel zal niet
eerder tolvrij zijn dan 2033.

De veerboten hadden gemiddeld 8.000
overzettingen (verkochte kaartjes) per dag. In
2017 kende de Westerscheldetunnel een
record aantal passages: ruim 7 miljoen in
totaal. De cijfers laten zien dat de keuze om
de tunnel aan te leggen zeer goed is geweest.

Tot slot nog een grapje. Waarom staan de
tolpoortjes op Beveland en niet in ZeeuwsVlaanderen. Nou, ze vertrouwen de ZeeuwsVlamingen meer: eerst door de tunnel en dan
pas betalen. De Bevelanders moeten eerst
betalen voordat ze door de tunnel mogen.

Voor een passage door de tunnel moet tol
betaald worden, net zo lang tot de kosten en
het onderhoud terugbetaald zijn aan de
geldschieter. Voorheen was dat het Rijk, de
Provincie Zeeland heeft de lening
overgenomen. Inmiddels is de Sluiskil tunnel
(1,2 km onder het Kanaal van Gent naar
Terneuzen) van deze tolgelden betaald. En dit
alles om de bereikbaarheid van ZeeuwsVlaanderen te vergroten en ook de haven van
Gent.

Verslag wintercompetitie schieten
(Gerard Maas)
Henk van der Velden winterkampioen
Brabants wipschieten 2019-2020.
Op zondag 20 oktober 2019 is de
Wintercompetitie Brabants wipschieten
gestart op het Jan van Doorenpaviljoen en op
zondag 1 maart 2020 is de laatste wedstrijd
geschoten. In deze periode van 17 zondagen
telde 9 zondagen mee voor de eind uitslag.
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Gemiddeld schoten er 9 / 10 schutters per
keer mee.
Voor het eerst schoot Stein Evers jeugdlid
van O.L.V. gilde mee en voor de toekomst
zal Stein nog van zich laten horen, Henk van
der Velden werd kampioen van het onderdeel
opgelegd, 2e plaats voor Gerard Maas en de
3e plaats was voor Hans v/d Boomen St.
Antonius en St. Sebastianusgilde uit Gemert.
Onderdeel vrije hand werd wederom 1e Henk
v/d Velden en 2e Gerard Maas. De gedeelde
3e plaats was voor Gerard v/d Linden gilde
St. Servatius Lieshout en Hans v/d Boomen
gilde St. Antonius en St. Sebastianusgilde uit
Gemert.

v.l.n.r. Gerard van de Linden, Henk van der
Velden, Gerard Maas en Hans van de
Boomen

Na de prijsuitreiking was er nog een gezellig
samen zijn in het Jan van Doorenpaviljoen
om deze Wintercompetitie af te sluiten.
Schietwedstrijden. (Henk van der Velden)
Eerste kringwedstrijd Brabants
wipschieten 2020 bij het sint Joris gilde in
Someren.
Op deze regenachtige zondag 8 maart 2020
zijn er toch 29 schutters uit Kring Peelland op
komen dagen om de onderlinge strijd aan te
gaan.
Het Sint Joris gilde had het terrein goed
verzorgd en was er hellemaal op voorbereid,
maar had helaas geen zeggenschap over het
weer.
De regen en wind speelde de schutters
behoorlijk parten en bemoeilijkte het schieten
zeker voor de beginnelingen Stein en Jeroen
Everts die een fantastische wedstrijd schoten
maar helaas buiten de prijzen vielen.
Gerard Maas werd 4e op het onderdeel vrije
Hand, Gerard van de Linden van het Sint
Servatius gilde uit Lieshout werd 6e op dit
onderdeel.
Personeel: 1e Henk van der Velden Goen
Vorstenbosch werd 3e en 6e werd Bert
Vorstenbosch beide van Sint Servatius gilde
uit Lieshout.
Erekampioen: 1e Henk van der Velden
Bejaarden: 1e Henk van der Velden

2e Gerard van de Linden van het Sint
Servatius gilde uit Lieshout.
Het viertal werd gewonnen door het Sint
Joris gilde uit Someren.
Puistprijzen: 1e Ruud Mijnsbergen, Lieshout
4e Stein Everts Aarle-Rixtel, 5e Bert
Vorstenbosch Lieshout.

Viertal Sint Joris Gilde Someren in actie.
Vrienden van het Gilde. (redactie)
Het hele jaar ben ik al enthousiast voor de
komende vriendendag op zondag 3 mei.
Helaas heeft mijn enthousiasme geen
rekening gehouden met de barre
omstandigheden waarin we nu leven.
De uitnodigingen lagen al klaar ter
verzending.
Het spijt me dan ook verschrikkelijk dat we
de vriendendag uit moeten stellen voor uw en
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onze gezondheid. Of het uitstel ook afstel
wordt dit jaar moeten we nog besluiten.
We houden u hiervan op de hoogte.
Ik kan het niet mooier maken dan het is.
Blijf vooral gezond.
Jarige Vrienden in april.
01 april: Steven van Roessel.
06 april: Tijmen de Boer
14 april: Guy Lhoëst
Proficiat en een prettige verjaardag
toegewenst.
Foto’s NLdoet. (redactie)

Marie-José geeft de kelder een grote beurt

Hoofdman Jos in zijn element

Frans, Thijs en Thomas dragen ook hun
steentje bij.

Koning Mari weet er ook raad mee.

Rik geconcentreerd aan het werk

