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Gildenbroeders, vrienden en overige
belangstellenden.
Voor U ligt de nieuwsbrief juli 2020.
“We kunnen weer” is de uitspraak die de
afgelopen dagen veel gehoord is. Maar wat
kunnen we dan weer? Hoewel er steeds meer
mensen samen mogen komen blijft de 1,5
meter afstand ons wel parten spelen. We
kunnen dan wel allerlei activiteiten
organiseren maar buurten op 1,5 meter levert
toch meer problemen op dan je denkt.
Neem nou ons Koningschieten. Een
evenement waar veel mensen op af komen.
Ruimte genoeg bij het “Jan van
Doorenpaviljoen”. Maar mensen staan graag
dicht opeen om samen het glas te heffen en
na enkele biertjes wordt al snel vergeten dat

we afstand moeten houden uiteraard met de
beste bedoelingen. En wat te doen als het
begint te regenen. Allemaal zaken waarvoor
wel een oplossing zou moeten komen. Verder
is het nog maar de vraag of we toestemming
krijgen van de overheid waarbij de gemeente
een dikke vinger in de pap heeft. We hebben
nog even tijd om een oplossing te bedenken
maar het kan ook niet te lang duren.
Verder wordt er wel elke week geschoten met
de schutters van Laarbeek. Tot nu toe houden
de schutters de richtlijnen goed in de gaten.
Verder meldde Silvia Schat afgelopen week
dat Sjoerd een lichte hartaanval heeft gehad.
Hij is momenteel wel weer thuis en
herstellende. Beterschapswensen namens het
gilde zijn onderweg naar hem.
Ook de kledingcommissie is van start gegaan
en er leven allerlei ideeën waarbij uiteraard
het DNA van ons gilde gewaarborgd wordt.
Het is een enthousiaste club die goed nadenkt
wat wel en wat niet kan.
Verder gaat uw redacteur op vakantie maar
de nieuwsbrief blijft natuurlijk verschijnen.
Voor al diegenen die op vakantie gaan wil ik
zeggen kom vooral gezond weer terug en ook
de thuisblijvers “blijf gezond”.
Ik wens U veel leesplezier.
Jos van de Ven.

Activiteiten juli 2020.
Donderdag 2 juli: Ledenvergadering in het
“Jan van Doorenpaviljoen aanvang 20:30 uur.
Om alvast te noteren.
Op zondag 30 augustus wordt weer en viering
gehouden t.b.v. Pater Eustachius. Deze wordt
gehouden in de St. Servatiuskerk te Lieshout.
De parochie heeft ons gevraagd om met een
ruime delegatie aanwezig te zijn. Uiteraard
hebben we dit toegezegd.
Als u in de gelegenheid bent om deel te
nemen, laat dit dan even weten aan de
dekenschrijver.
Verjaardagen in juli.
Deze maand hebben we 4 jarigen.
05 juli: Erebroeder Chris Arts.
08 juli: Joop Kester.
17 juli: Henk van der Velden.
18 juli: Thijs Geene.
Allen proficiat en een fijne dag toegewenst.
Column door Chris Arts
Klimaat
Het klimaat baart ons zorgen, of dat
dient het toch te doen. De ijskappen
smelten, het weer veranderd,
temperatuur en zeespiegels stijgen.
In ons dagelijkse leven doen we
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allemaal wel iets. Ons afval scheiden, plastic,
papier, restafval. We laten onze huizen
isoleren, leggen zonnepanelen op het dak.
Alle beetjes helpen. De grote industrieën
doen ook wel het een en ander, maar ik vraag
me af of dat niet beter kan. De
aandeelhouders maken de dienst uit, winst
maken lijkt voorlopige hoger te staan dan de
klimaatdoelen.
De directeur van de kerncentrale heeft een
warm pleidooi gehouden voor kernenergie.
Om een nieuwe kerncentrale erbij te bouwen
kost vele miljarden, op zich niet zo’n
probleem, maar het politieke klimaat hoeft
maar even te veranderen of de spelregels
worden aangepast met een enorme vertraging
in tijd tot gevolg en kosten die de spuigaten
uitlopen. Twee 2 miljard overschrijding in het
budget is “normaal”. Of nog erger men stopt
plotseling met de vergunningverlening voor
kernenergie zoals Duitsland heeft gedaan. Op
die onzekerheid zit geen enkele investeerder
te wachten. En natuurlijk, de hoeveelheid
afval is klein, maar de stralingsactiviteit blijft
jarenlang gevaarlijk.
Dan de gaskraan in Groningen maar dicht en
gas importeren uit Rusland. Hup, 30 % meer
CO2. Ook geen echte oplossing. Dan maar
investeren in wind. Gratis, we hebben er

genoeg van. Dus windmolens, geen gebied zo
geschikt als de Noordzee. Niet te diep, een
bodem van zand, lekker dichtbij grote
bevolkingscentra en wind genoeg. Maar wat
betekent dit voor het leven in zee?
Het Europese parlement heeft een
Nederlander aangesteld die rapport uit moet
brengen over de invloed van de bouw van de
windparken op de visstand en de visserij. Er
is een overleg geweest op Europees niveau
met vissers, natuurbeschermers, investeerders
en anderen en uit dat overleg kwam een
schok barende conclusie.
We weten bijzonder weinig welke invloed al
die masten op betonnen sokkels en draaiende
wieken met de bodem, het water en het leven
in zee gaat hebben. Er moet een gebied aan
windmolens in de zee komen, dat 1,5 tot 2
maal zo groot is als Nederland, een
industriegebied in een natuurgebied.
De zee is geen lege ruimte waar we alles in
kunnen doen wat we willen. Dit gebied zit
vol leven, het raakt door deze windmolens
beschadigd, vissen zullen sterven en
vissoorten verdwijnen. De zee was jarenlang
de plek waar we afval in konden lozen, van
munitie tot chemische stoffen. Nu trillingen
in de bodem, lawaai van wieken.

Bij de vergunningverlening voor de
windparken die nu voor de Zeeuwse kust
worden gebouwd, bleek dat we veel niet
weten. Er zijn leemtes in de kennis over de
effecten op vogels, insecten, zeezoogdieren
en vissen. Dit was geen reden om het project
niet door te laten gaan. De impact van de
windparken is groot, erg groot.
Het is zaak om lering te trekken uit de
Deltawerken. Zuid-Holland en Zeeland
worden daardoor beschermd tegen
overstromingen. Tegelijkertijd werd de
grootste kraamkamer van vis in het zuidelijke
deel van de Noordzee door dit menselijk
ingrijpen vernietigd. Daarom moeten we
voorzichtig zijn en ons niet rijk rekenen met
grootschalige windparken. Niets doen is ook
geen optie, maar bij twijfel niet inhalen.
Chris.
Vrienden van het Gilde.
Door de huidige omstandigheden is er weinig
te melden aan onze vrienden. Het is stil aan
het front en hopelijk komt hier snel verandering in. We hebben de vriendendag al moeten
missen en mogelijk staat het Koningschieten
ook op de tocht. We kunnen niets doen dan
berusten in de feiten. We hopen jullie weer
snel te mogen begroeten.
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Jarige Vrienden in juli.
07 juli: Tiny van Brug.
16 juli: Peter Biemans.
30 juli: Toon Bekkers.
Allen proficiat en een prettige
verjaardag toegewenst.
Even lachen. (redactie)
Schoonmoeder heeft besloten een test te
doen. Op een mooie zomerse namiddag
wandelt ze met haar schoonzoon Frank langs
een kanaal. Plots slaat ze zogezegd haar voet
om en valt in het kanaal. Frank twijfelt geen
seconde en springt achter haar aan. De
volgende dag staat er voor Frank zijn huis
een Peugot 205 cabrio met op het dashboard
een briefje: "Beste Frank, bedankt voor
hetgeen je voor me gedaan hebt, je
schoonmoeder Greta."
Een week later is het de beurt aan een andere
schoonzoon, Dirk. Terug wandelen ze langs
het kanaal, Greta slaat zogezegd haar voet om
en struikelt in het water. Ook Dirk aarzelt
geen seconde en redt haar van de
verdrinkingsdood. De volgende dag staat ook
voor Dirk zijn woning een Peugot 205 cabrio
met een briefje dat zegt: "Lieve Dirk, bedankt
voor hetgeen je voor me gedaan hebt, je
schoonmoeder Greta."
De volgende week is haar laatste schoonzoon,

Bertrand aan de beurt. Weer langs het kanaal
wandelen, voetje omslaan en in het water
vallen. Nu, Bertrand, die kijkt even naar links
en rechts, die ziet dat er niemand in de buurt
is en wandelt verder. De volgende dag staat
er voor Bertrand zijn garagepoort een
Porsche 911 cabrio! Ook hij vindt een briefje
op het dashboard met de tekst: "Beste
Bertrand, bedankt voor hetgeen je voor me
gedaan hebt, je schoonvader Albert."
Een bejaard koppel zit op een
zondagochtend in de kerk. Halverwege de
dienst leunt de vrouw naar haar man en zegt :
"Ik heb juist een stil windje gelaten. Wat
moet ik nu doen? " Haar man leunt naar
voren en zegt: "Voorlopig niets. Als we thuis
zijn zal ik een nieuw batterijtje in je
hoorapparaat zetten."
Bij de psychiater.
Toen de nieuwe patiënt comfortabel op de
divan lag, begon de psychiater zijn therapiesessie:
"Ik weet niet wat uw probleem is," zei de
dokter, "dus het zou misschien makkelijk zijn
als u bij het begin begint."
"Natuurlijk," antwoordde de patiënt, "in den
beginne schiep ik de hemel en de aarde...."

Puzzelmoment. (redactie)
Sudoku

