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Gildenbroeders, vrienden en overige
belangstellenden.
Voor U ligt de nieuwsbrief augustus 2020.
Terwijl ik deze nieuwsbrief zit te schrijven
geniet ik nog van een heerlijke vakantie in
het Westland. Hoewel er constant een stevige
wind staat is het toch heerlijk toeven. Met
ondersteuning is het fietsen in dit stukje
prachtige natuur dan ook geen probleem.
Ook hier hebben we overigens, net als in de
rest van Nederland, nog last van dat
vermaledijde Corona. In steden als Den
Haag, Delft en Rotterdam hou je soms je hart
vast hoe mensen met de regels omgaan. Het
is dan ook niet verwonderlijk dat we drukke

plekken vermijden voor onze eigen
veiligheid.
Ook ons gilde heeft nog stevig last van
Corona en er zijn dan ook maar mondjesmaat
activiteiten. In het stukje van onze hoofdman
kun je lezen dat het Koningschieten op
zondag 23 augustus wel doorgaat maar dan in
afgeslankte vorm. Helaas, het is niet anders.
Ook onze teerdag in september heeft er onder
te lijden en een geplande receptie voor onze
Koning en Hoofdman, beiden zijn 50 jaar lid
van ons gilde, kan niet doorgaan. Wellicht dat
we dit later alsnog kunnen inhalen hoewel als
we alles in moeten gaan halen, het wel erg
druk wordt. We zullen zien.
We hopen maar dat er snel een vaccin
gevonden wordt zodat we weer volop kunnen
gaan genieten van het gildeleven.
Ik wens U veel leesplezier.
Jos van de Ven.
Activiteiten augustus 2020.
Woensdag 05: DB vergadering.
Donderdag 06: Ledenvergadering, “Jan van
Doorenpaviljoen”. Aanvang 20:30 uur.
Uiteraard zijn in deze vakantievergadering
ook alle gildezusters van harte welkom.
Zondag 23: Gildeweekend Koningschieten
Onze lieve Vrouwe Gilde. Het programma
van die dag wordt nog nagestuurd.

Woensdag 26: Bestuursvergadering
Zondag 30: Viering Pater Eustachius te
Lieshout. Hier worden we verwacht met een
uitgebreide delegatie. Tijd van samenkomst
wordt nog gecommuniceerd.
Verjaardagen in augustus.
Deze maand kunnen we gaan zingen voor
2 jarigen.
14 augustus: Pieter van Dinter
24 augustus: Ben van Noordwijk.
Allen proficiat en een fijne dag toegewenst.
Koningschieten 23 augustus. (Jos van den
Heuvel)
Gildebroeders, zusters en vrienden,
Op zondag 23 augustus, de zondag van het
gildeweekend, gaan we weer Koningschieten.
Hoe, is de vraag.
Door de Coronamaatregelen zijn we
overgeleverd aan de regels die opgelegd
worden door de overheid en daar hebben we
ons aan te houden.
De vergunning voor het Koningschieten was
eerder al verleend maar er moest een uitgebreide aanvulling komen, hoe wij omgaan op
het terrein met de Coronamaatregelen.
Dit is inmiddels doorgestuurd en hopen wij
dat we, mits wij op die zondag de
maatregelen volgen, dan kunnen schieten.
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Het zal anders zijn dan anders, dat is zeker.
Zo zal het terrein niet open zijn voor publiek
en worden alleen onze eigen gildebroeders en
zusters uitgenodigd, evenals het Sint
Margarethagilde met aanhang, en eventueel
delegaties van de overige Laarbeekse gilden
en natuurlijk de Laarbeekkoning, Andre van
Nunen.
Het volledige programma volgt nog maar we
blijven die dag op het paviljoen en onze
Gildepastor Ton Schepens zal daar een korte
gebedsdienst houden en de vogel inzegenen.
Helaas dus voor onze vrienden en overige
gasten die normaal op dit geweldige
evenement afkomen, kunnen en mogen zij
niet aanwezig zijn op het terrein.
Ondanks deze maatregelen hopen wij dat we
toch een hele geslaagde dag mogen beleven
en wensen wij alle deelnemers om het
Koningschap veel succes met het schieten.
Wie wordt de nieuwe {Corona-} Koning?
Column door Chris Arts
Ambtsketen burgemeester.
Op het moment dat ik deze
column schrijf, tiert het
Corona virus nog welig.
Nu een lichter onderwerp.
Het gaat over de versierselen

van de burgemeester in Nederland en België
met name die van Zeeuws-Vlaanderen en het
Belgische Vlaanderen.
Zeeuws-Vlaanderen is het enige gebied in de
provincie Zeeland dat maar aan 1 zijde door
water wordt omgegeven, de Westerschelde.
In tijden van crises zoals de gekke koeien
ziekte BSE of Corona gaat België op slot en
kun je alleen via de Westerschelde tunnel
naar de rest van Nederland. Geen beklag, iets
vrolijkers.
Dit deel van de provincie Zeeland is ongeveer
900 km2 groot en er wonen net iets meer dan
106.000 inwoners. Ruimte genoeg. Er zijn
slechts drie gemeenten en die worden elk
door een burgemeester geleid. Opmerkelijk is
dat de gemeenten in dit deel van het land hun
eigen naam gehouden hebben: Gemeenten
Hulst, Terneuzen en Sluis. Dit in
tegenstelling tot de samenvoeging van de
kernen Aarle-Rixtel, Beek en Donk en
Lieshout die tezamen de Gemeente Laarbeek
vormen. Of nog spannender het dorp Borssele
en de Gemeente Borsele. En nu naar de
burgemeester.
De Nederlandse burgemeester wordt door de
Kroon benoemd, in België indirect gekozen.

In België heeft iedere partij een lijsttrekker,
die kandidaat-burgemeester is. De partij die
de verkiezingen wint, heeft de grootste kans
om de burgemeester te leveren. De
meerderheid van gemeenteraad draagt de
kandidaat-burgemeester voor aan de Vlaamse
regering (en wanneer de gemeente in het
Franse of Duitstalige gebied ligt aan hun
Franse of Duitse deelregering).
De Nederlandse burgemeester, maar ook een
waarnemend burgemeester, is verplicht de
ambtsketen te dragen tijdens de vergadering
van de gemeenteraad en bij een ontvangst van
een Commissaris van de Koning, minister of
de Koning. Ook moet de burgemeester de
keten dragen als hij of zij zich in het
openbaar vertoont in geval van brand, bij
oproer, bij samenscholing of andere stoornis
der openbare orde. Er zijn burgemeesters die
bij elk openbaar optreden de keten dragen,
maar dit is niet verplicht.
Men pleegt de zijde met het wapen van de
gemeente zichtbaar te dragen wanneer de
burgemeester de gemeente vertegenwoordigt
of de raad voorzit. Vertegenwoordigt de
burgemeester het rijk, bijvoorbeeld bij het
uitreiken van koninklijke onderscheidingen,
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dan wordt penning met het rijkswapen of de
beeltenis van Willem III, getoond.
Een burgemeester in België heeft nagenoeg
dezelfde taken als een Nederlandse
burgemeester. Maar zijn herkenning is
anders: hij of zij draagt een sjerp met de drie
kleuren van de Belgische vlag of een geel
zwarte sjerp (van Vlaanderen), de keuze ligt
bij de burgemeester. De sjerp wordt altijd
gedragen bij officiële gelegenheden maar ook
bijvoorbeeld bij bezoek van belangrijke
gasten of het voltrekken van een huwelijk. De
sjerp mag op verschillende wijze gedragen
worden: om het middel of over de schouder.
De versierselen van een burgemeester van
beide landen doen denken aan het
koningszilver van het Gilde: een zilveren
keten met een penning en schild of een sjerp
hetzij van een Gildebroeder of van de
beschermheer.
Aan elke ambtsketen zit een verhaal vast. Het
is een teken van respect en herkenning.
De ambtsketen van de burgemeester van
Sluis bestaat uit 17 wapens, elk wapen staat
voor de dorpskern waaruit de gemeente Sluis
is gevormd.

Die van Terneuzen bestaat uit schakels die
lijken op de golven van de Westerschelde,
bijeengehouden door het gemeentewapen: de
leeuw van Terneuzen, de sleutel van Axel en
de Sluizen van Sas van Gent.
De ambtsketen van Hulst bestaat uit 9
bolwerken, verwijzend naar de 9 zelfstandige
gemeenten, die Hulst voor de gemeentelijk
herindeling telde.
Onder elke ambtsketen hangt altijd de
penning met het rijkswapen of de beeltenis
van Willem III.
Vrienden van het Gilde. (redactie)
Wat valt er te vertellen voor onze vrienden.
Ook zij hebben last van de huidige
omstandigheden en velen van onze vrienden
zitten in de risicogroep. We hebben er maar
mee te dealen. Zoals ik al schreef bij het
voorwoord is het maar te hopen dat er snel
een vaccin gevonden wordt zodat we ons
normale leven op kunnen pakken.
Helaas kunt u niet aanwezig zijn tijdens ons
Koningschieten op zondag 23 augustus en dat
vinden we erg naar temeer omdat dit een
hoogtepunt moet zijn dat eens in de 3 jaar
gehouden wordt.
We houden u op de hoogte.

Jarige Vrienden in augustus.
03 augustus Cor van de Ven
09 augustus Frans Beniers
11 augustus Hans Verhoeven
13 augustus Frans Biemans
22 augustus Frans Verschuuren
27 augustus Theo Schepers
29 augustus P. v.d. Velden
Allen proficiat en een prettige
verjaardag toegewenst.
Even lachen: (redactie)
Politie in België.
Een inbreker wordt op heterdaad door een
agent betrapt als hij door een raam van een
huis naar buiten klimt.
"Zo zo, meneertje komt u maar eens even
mee naar het bureau."
De inbreker:
"Ja maar, ik heb mijn buit nog binnen liggen.
Zal ik die nog even halen?"
De agent:
"Ja ja, en er dan zeker stiekem vandoor gaan.
Nee nee, daar komt niets van in. Weet u wat,
blijft u hier maar staan, dan ga ik die buit wel
even halen."
Toppunt.
Wat is het toppunt van zelfbedrog?
Buik inhouden op de weegschaal.

