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Gildenbroeders, vrienden en overige
belangstellenden.
Voor U ligt de nieuwsbrief juni 2020.
Hoewel de regels iets of wat worden
versoepeld wordt er in deze Coronatijd toch
grote druk gelegd op het verstand van de
eigen mensen om toch maar vooral goed op
te letten en afstand te houden.
Verderop iets meer wat dit betekent voor ons
gilde.
Verder wordt er toch nog wel iets gedaan
maar dan in beperkte kring. Zo is het DB
enkele keren bijeengeweest en inmiddels is
ook de kledingcommissie voorzichtig
begonnen met hun werkzaamheden.

Ook de schutters hebben weer wat meer
ruimte gekregen zodat zachtjesaan de sociale
contacten weer op gang komen.
Zo willen we op woensdag 24 juni weer een
bestuursvergadering beleggen en op
donderdag 2 juli weer een ledenvergadering
met in achtneming van alle regels. We
kunnen dit garanderen door alles op ons
terras te laten plaatsvinden. Met ingang van
juli mogen we overigens het paviljoen ook
weer gebruiken. En met wat aanpassingen
komen we dan een heel eind.
Verder blijft het rustig in de maand juni en
ook juli en augustus zullen rustige maanden
blijven. Onze blik is nu gericht op september
maar ook dat moeten we afwachten.
Van alle aanpassingen en of wijzigingen
wordt u op de hoogte gehouden.
Ik wens U veel leesplezier, Jos van de Ven.
Activiteiten juni 2020.
Ook in Juni nog geen grootschalige
activiteiten.
Woensdag 24 juni: Bestuursvergadering in
het “Jan van Doorenpaviljoen”.
Donderdag 2 juli: Ledenvergadering in het
“Jan van Doorenpaviljoen”. Aanvang 20:30 u
Op de zaterdagen en maandagen wordt er wel
geschoten maar zonder gebruik van het
paviljoen. Het blijft dan ook bij oefenen.

Onze schietleiders beslissen wat er mogelijk
is. Ook hier: Houd u aan de regels.
Verjaardagen in juni.
2 jarigen deze maand.
01 juni: Thomas van der Burgt.
13 juni: Silvia Driessen.
24 juni: Henry van der Putten.
Proficiat en een fijne dag toegewenst.
Richtlijnen m.b.t. Corona. (redactie)
Graag wil ik hieronder enkele richtlijnen
publiceren waaraan we ons dienen te houden.
De rijksoverheid stelt de regels op
hoofdlijnen zoals blijf binnen, werk thuis
maar de cruciale beroepen moeten hun werk
kunnen doen. De gemeentelijke overheid
bepaalt de uitvoering.
De maatregelen voor verenigingen zijn per
11 mei 2020 als volgt:
Buitensporten zonder contact mag onder de
volgende voorwaarden:
Blijf thuis als je gezondheidsklachten hebt
zoals koorts, hoesten moet, verkouden of moe
bent. Houd 1,5 meter afstand van elkaar.
Horecaactiviteiten zijn niet toegestaan
Dat betekent dat schietoefeningen kunnen
worden opgestart mits het aantal deelnemers
in relatie met de beschikbare ruimte beperkt
is, bijvoorbeeld 1 persoon per 10m2 buitenruimte of maximaal 10 personen.
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Grotere verenigingen wordt geadviseerd
eventueel een rooster voor de schutters te
maken.
De maatregelen voor verenigingen worden
per 1 juni 2020 als volgt:
Blijf thuis als je gezondheidsklachten hebt
zoals koorts, hoesten moet, verkouden of moe
bent. Houd 1,5 meter afstand van elkaar.
Maak een uitgifteloket voor uitgifte van
drank, het nuttigen kan dan in de buitenlucht
eventueel op een terras als dat er is en
voldoende ruimte geeft.
Gezamenlijke oefenavonden voor plaatselijke
verenigingen kunnen weer georganiseerd
worden.
De maatregelen voor verenigingen zijn per 1
juli 2020 gelijk aan die van 1 juni 2020 met
dien verstande dat het maximum van 30
personen wordt verhoogd tot 100 personen.
Worden er nieuwe maatregelen van kracht,
dan zullen wij jullie spoedig daarover
informeren.
Bezoek Bertus en Jo. (redactie)
Ondanks de rare tijd waarin we leven zijn er
toch een aantal dingen die doorgaan, zij het
aangepast.
Op maandag 11 mei waren Erebroeder Bertus
en Jo van Rixtel 60 jaar getrouwd. Wij
vonden dat we dit toch niet zomaar voorbij
konden laten gaan. ’s Morgens om 09:30 uur

stonden we met een kleine delegatie voor de
deur met een mooie taart waarop ons
embleem was gemaakt door bakkerij van
Brug.

De taart met embleem

De felicitaties aan het bruidspaar.

Hoewel we 1,5 meter afstand moesten
houden ging dat toch wel een beetje mis want
er werden, in alle onschuld, toch handen
geschud. Het blijft dan toch moeilijk om je
aan de regels te houden maar zo goed en
kwaad als het ging hebben we ons toch maar
aangepast. Het was in ieder geval fijn om te
zien dat Bertus en Jo ons bezoek bijzonder op
prijs stelden.
Bij het verlaten van het huis stond de familie
Moors buiten opgesteld om aan de voordeur
een muzikale hulde te brengen. Bertus en Jo
hadden geen groot feest maar wel bijzonder.
Ook is onze Erebroeder 65 jaar lid van ons
gilde maar daarover later meer.
Die zelfde dag kregen we nog het volgende
berichtje van zoon Bert:
“Geacht gilde,
Onze ouders waren enorm verrast met uw
bliksembezoek, netjes volgens de regels met
drie personen, ahum op de foto’s is te zien
dat mijn ouders automatisch handen gingen
geven en gelukkig werd daar spontaan op
gereageerd.
De taart was net als het bezoek heel fijn.
Nogmaals dank aan alle leden voor de
aandacht die aan onze ouders gegeven is.
Zeker ook namens mijn zus, ontzettend
bedankt!”
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“Jan van Doorenpaviljoen”. (redactie)
Op het “Jan van Doorenpaviljoen” is het
altaar geplaatst wat al enige tijd langs de Jeu
de Boulles-baan lag te loeren naar zijn plekje
onder de bomen bij de bankjes. Het heeft
even geduurd maar tenslotte is alles goed
gekomen. John Pennings had 2 hardstenen
poten gemaakt, die door vader Toon
geschonken zijn waarvoor uiteraard dank.

geweest om dit toch erg zware altaar te
plaatsen. Gelukkig kon Ben voor de juiste
apparatuur zorgen om het werk enigszins te
verlichten.
Het is een mooi gezicht en we mogen trots
zijn op weer een mooie aanwinst.

Het resultaat mag er zijn.

Voorbereidingen worden getroffen.
Jeroen Evers, Ben van Noordwijk, Henk van
der Velden en Jos van den heuvel zijn op
zaterdag 16 mei enkele uren in de weer

Column door Chris Arts
Zonnestralen en huidschade
Zo langzamerhand gaan we de
zomer in, weer zo warm als de
voorgaande jaren? Iets minder mag
ook natuurlijk. Die zon, goed voor
de gewassen om te groeien, heerlijk
voor de zonaanbidders. In deze column een
keer een iets ander onderwerp dan
gebruikelijk: schade die de zon kan
veroorzaken op de mens.

Er bestaan eigenlijk twee soorten UV-straling
namelijk UVA en UVB. UVA-straling hangt
altijd in de lucht, ook als je de zon niet ziet.
UVA-straling gaat dwars door wolken heen
en zorgt voor huidveroudering zoals rimpels
en pigmentvlekken. De meeste zonschade
loop je op door blootstelling aan UVBstraling. Deze verbranding brengt grote
schade aan de huidcellen.
Een beetje zon is natuurlijk wel goed. Door
de zonnestralen wordt in de huid vitamine D
gevormd, dat we allemaal nodig hebben.
Zonnestralen worden schadelijk door
piekbelastingen zoals tijdens de wintersport
of als je ligt te bakken aan zee. Als je huid
dat niet is gewend, loop je grote kans op
huidschade of erger.
Je verbrandt vaak minder snel wanneer je
huid dikker en bruiner is. Ook als je van
nature een donkere huid hebt, ben je
weerbaarder tegen de zon. Met een echt blank
huidtype loop je het grootste gevaar. Maar let
op: ook met een donkere huid loopt je huid
zonschade op. Chronische zonbelasting is
echt voor niemand goed.
Je kunt je zelf beschermen door regelmatig te
smeren met zonnebrandcrème, tenminste drie
keer per dag. En draag een pet, lange
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mouwen of een UV-shirt. En blijf zo veel
mogelijk uit de zon op tijden dat de straling
het felste is en dat is in Nederland tussen 12
en 15 uur ‘s middags.
Als je toch verbrandt zie je na korte tijd een
rode huid, een zwelling of zelfs blaren. Koel
dan met lauwwarm water gedurende 10 - 15
minuten. Prik je blaren niet door. Neem
desnoods paracetamol tegen de pijn. Drink
veel water. En raadpleeg, bij een echt heftige
verbranding, een huisarts.
Bij zonnebrandcrèmes bestaan veel
beschermingsfactoren. Factor 4 beschermt je
huid voor 75%. Factor 10 beschermt 90%.
Factor 20 beschermt 95%. En factor 50
beschermt 98%. Kortom: als je met factor 20
of hoger smeert dan zit je goed.
Wees zuinig op je huid. De huid is het
grootste orgaan dat we hebben. Het laat zien
wat er scheelt. Wat dat betreft is huid de
spiegel van onze ziel.
Wanneer hoef jij jezelf minder zorgen te
maken over huidkanker? Als je gemakkelijk
bruin wordt, je niet snel verbrandt, je amper
moedervlekken hebt, er geen huidkanker
voorkomt in je familie en je hebt geen
buitenberoep, dan hoef jij jezelf weinig

zorgen te maken. Wel altijd goed blijven
smeren.
En wanneer moet je waakzaam zijn? Ga even
naar de huisarts als je gevoelige, ruwe plekjes
opmerkt. Vooral in je gezicht, hals, nek, op je
hoofdhuid of handen. Van die plekjes die snel
bloeden en maar moeizaam genezen. Al was
het maar om eventuele ongerustheid weg te
nemen.
Wanneer loop je serieuze risico op
huidkanker? Als je voldoet aan een aantal
omstandigheden: er komt huidkanker voor in
je familie, je verbrandt snel, je hebt veel
moedervlekken op je lichaam, je werkt of
sport veel buiten en je ligt vaak onder de
zonnebank of in de zomer op het strand. Ga
dan zeker even langs bij je huisarts. Baat het
niet, dan schaadt het niet.
Vrienden van het Gilde. (redactie)
Uiteraard weinig te melden in deze tijd.
Het doet me goed dat ik erg weinig negatieve
berichten heb gehoord van onze vrienden, ’n
teken dat we er met zo min mogelijk
kleerscheuren vanaf komen. En we zullen
maar zeggen geen nieuws is goed nieuws.
Wel sprak een vriend mij aan wanneer de
Hagelkruistrofee verschoten gaat worden.

Helaas blijft dat vooralsnog een vraag die ook
door ons niet te beantwoorden is.
We hopen er maar het beste van.
Blijf vooral gezond.
Jarige Vrienden in juni.
01 juni Ton Vermulst
02 juni Marianne Kerkhof-Swinkels
21 juni Leon van der Zanden
26 juni Andre Klomp.
Allen proficiat en een prettige
verjaardag toegewenst.
Nog even lachen (redactie)
Een man met autopech komt bij een boerderij
aan en vraagt de boer of hij mag blijven
slapen. "Dat is goed," zegt de boer, "maar
dan moet je bij mijn vrouw slapen, want ik
heb maar één bed. Ik slaap zelf wel op de
bank." De volgende morgen vraagt de boer of
de man goed geslapen heeft. "Och dat ging
wel. Maar wat heeft jouw vrouw koude
voeten!" "Dat zal," zegt de boer, "ze wordt
om 11 uur begraven."

