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Gildenbroeders, vrienden en overige
belangstellenden.
Voor U ligt de nieuwsbrief oktober 2020.
We blijven maar last houden van dat
vervelende virus. Ook de komende tijd
moeten we rekening houden met vele
afgelastingen.
Zo doet het ons pijn om ook de traditionele
patroonsdag te cancelen net als de intocht van
Sinterklaas kan deze ook niet doorgaan.
Na overleg met onze beschermheer, Dave
Prinsen, hebben we dit besluit moeten nemen.
In oktober wordt ook de ledenvergadering
gecanceld evenals de tromrepetities.

Helaas het is zoals het is en we moeten ermee
dealen.
Gelukkig hebben we nog wel, weliswaar
coronaproof, de teerdag kunnen houden.
Toch een gezellige dag met een zeer leuke
“verrassing” voor onze hoofdman. Verderop
meer hierover.
Voor de vulling van dit blad wacht ik nog
steeds op mensen die interviews gaan
verzorgen met de overige gildebroeders en
zusters of andere mensen met een blauw hart.
Blijf gezond en pas goed op elkaar.
Ik wens U veel leesplezier.
Jos van de Ven.
Activiteiten oktober 2020.
Donderdag 01: Ledenvergadering in het “Jan
van Doorenpaviljoen”. Aanvang 20:30 uur.
Woensdag 28: Bestuursvergadering.
Verjaardagen in oktober.
Deze maand hebben we 2 jarigen.
03 oktober: Jos van de Ven.
13 oktober: Frans van Griensven.
Allen proficiat en een fijne dag toegewenst.
Deelname Rabo ClubSupport 2020
Vanaf 5 oktober kunt u weer uw stem
uitbrengen op Rabo ClubSupport.
De Blauwe Schut is deelnemer met zowel het
gilde als de stichting.

Zeker gezien de huidige situatie is het erg
belangrijk om zoveel mogelijk sponsorgeld
binnen te krijgen. Daarvoor hebben we jullie
nodig.
Op de website: rabo-clubsupport.nl/helmondpeel-noord/deelnemers kunt u uw stem laten
gelden. Zoek bij cultuur en dan naar O.L.
Vrouwe Gilde en Stichting Activiteiten
Onze Lieve Vrouwe Gilde Aarle-Rixtel en
breng uw stem uit. Hoe meer stemmen hoe
groter de sponsoropbrengst is. Over 4 jaar is
ons gildefeest en dan hebben we alle
inkomsten hard nodig.
Teerdag 19 september 2020. (redactie)
Het heeft aan zijden draadje gehangen maar
uiteindelijk heeft de teerdag toch doorgang
kunnen vinden. Ondanks dat alles volgens de
coronaregels moest verlopen was het toch
gezellig. De jubilarissen waren zeer in hun
nopjes en het ontbrak alleen aan een receptie.
De dag begon met het Koningsmaal dat
uiteraard eens in de 3 jaar voor de nieuwe
Koning wordt geserveerd. Letterlijk
geserveerd want je hoefde alles maar aan te
wijzen en het werd op je bordje gelegd.
Men liet het goed smaken met dank aan de
gildezusters die alles met de grootste
toewijding hadden verzorgd.
Tijdens de maaltijd kon onze hoofdman nog
zijn woordje doen waarbij Maria en Henk van
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der Velden in het zonnetje werden gezet
vanwege hun 40-jarig huwelijk dat ze ook
door corona niet hebben kunnen vieren.
Vervolgens werd er een eredienst verzorgd
door onze Gildepastor, Ton Schepens.
Met een nieuw altaar-kleed dat nog niet
geheel klaar was werd het een mooie viering
met warme woorden voor iedereen.
Na de dienst werd een kleine pauze ingelast
om de diverse journalisten de kans te geven
om de jubilarissen te interviewen. Dit werd
gevolgd met de interne huldiging van Bertus,
Mari en Jos. Vicehoofdman Henk van der
Velden had voor elke jubilaris een woordje
klaar waarbij diverse keren gelachen en
geklapt werd. Alle drie de broeders werden
onderscheiden voor hun lange lidmaatschap
en verdiensten.
Het was voor ons vooral fijn dat Bertus en Jo
aanwezig konden zijn en zij genoten dan ook
met volle teugen van de huldiging. Voor
Bertus is lid zijn van de Blauwe Schut niet
zomaar ergens bij zijn maar een levenswijze.
Een waar woord.
Bloemen waren er voor de echtgenotes die
uiteraard in de huldiging betrokken werden.
Door Jos en Mari werd een prachtig
informatiebord onthuld bij de poort waar in
het kort het ontstaan en voortgang van ons
gilde wordt beschreven. Werkelijk een
prachtige aanwinst.

Koninklijke Onderscheiding voor Jos van
den Heuvel. (redactie)

De jubilarissen
Intussen stond op de hoek bij Jeurgens een
delegatie te wachten die nog een bijzondere
verrassing in petto had. Dit wordt beschreven
in het volgende bericht.
Na de vendelgroet voor jubilarissen en Henk
en Maria hebben we nog genoten van de
heerlijke BBQ die ook weer coronaproof
werd gehouden. Vroeger dan normaal waren
de meeste bezoekers op deze drukke dag naar
huis. Al met al naar omstandigheden een
mooie dag met fantastische huldigingen.
Iedereen bedankt voor deze dag en de hulp
die we hebben gekregen.
Overigens was er op zondagochtend bijna
niets meer te zien en was, op enkele kleinigheidjes, na alles opgeruimd.

Een stralende hoofdman
Het was even spannend want bij de poort
stond een delegatie van de gemeente en
enkele andere vertegenwoordigers uit onze
gemeenschap te wachten. Toen echter bleek
dat het informatiebord onthuld zou worden
werden ze in allerijl naar de Torenakkerweg
gedirigeerd. Na de onthulling konden ze met
een gerust hart naar ons paviljoen komen met
maar liefst 2 burgemeesters in hun midden.
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Burgemeester Frank van der Meijden nam het
woord en Bertus en Mari kregen een attentie
aangeboden.
Hierna richt hij zich tot Jos van den Heuvel.
Na de vele verdiensten van Jos te hebben
vernoemd kwam hij met de bekende woorden
“Het heeft zijne Majesteit Koning Willem
Alexander behaagd om jou te benoemen als
lid in de orde van Oranje-Nassau”. Een
mooie verrassing voor Jos en uiteraard een
mooi cadeau op de verjaardag van zijn
Marion. Ook Burgemeester Hilko Mak van
de gemeente Deurne liet zich niet onbetuigd
en sprak mooie woorden over Jos.
Vervolgens was het de beurt aan het bestuur
van kring Peelland dat werd vertegenwoordigd door Toon Bergh en Dennis van Hout.
Zij kwamen de 3 jubilarissen huldigen voor
de vele verdiensten. Samen 165 jaar lid.
Er werden nog diverse mooie woorden
gesproken waarvan de jubilarissen na konden
genieten.
Column door Chris Arts
Vlas.
De aanleiding voor deze
column is een krantenartikel
over proeven die de Landbouw
Universiteit Wageningen in de
Flevopolder uitvoert.

Men heeft op een stuk landgrond stroken met
verschillende gewassen naast elkaar gezaaid.
Dit zou de biodiversiteit ten goede komen.
Op dit moment vindt verschraling van de
grond plaats door steeds maar dezelfde
soorten gewassen te telen, denk aan mais. In
het Zeeuwse land wordt al rekening
gehouden met de variëteit aan gewassen:
aardappelen, rogge, tarwe, papaver, bonen,
uien, prei, vlas en natuurlijk ook mais.
Wanneer hetzelfde gewas in opeenvolgende
jaren gezaaid of geplant worden, kan dit
problemen geven. Bijvoorbeeld aardappelen
worden pas na 3 tot 4 jaar op hetzelfde
perceel gepoot, anders ontstaat aardappelrot.
Bij bloemkool heb je kans op snotterige
stammen. Om dit te voorkomen worden
dezelfde gewassen op ander stukken
landbouwgrond gezaaid of gepoot. Men
noemt dit vruchtwissel.
Mais wordt niet geteeld om direct door de
mens te eten, en is vruchtwissel nagenoeg
niet noodzakelijk. Typisch, asperges staan 10
jaar of misschien wel langer op dezelfde
grond, zonder ziekteverschijnselen. De natuur
heeft zo zijn eigenaardigheden.
Bij vlas is de periode van vruchtwissel nog
langer, namelijk 7 jaar. Op de

landbouwgrond die daarvoor gebruikt wordt,
mag 7 jaar geen vlas geteeld worden.
Vanwege die lange vruchtwisselperiode
wordt vlas altijd geteeld op gepachte
landbouwgrond. Vlas is een gewas dat alleen
geteeld wordt op kleigrond.
In Nederland wordt vlas alleen in ZeeuwsVlaanderen geteeld. Er zijn blauwbloeiende
en witbloeiende rassen. De rassen worden
vervolgens naar gebruik ingedeeld in
vezelvlas voor linnen en olievlas voor
lijnzaalolie. Meer dan 70 % van het vlas
wordt voor linnen gebruikt.
De vlasvezel plant wordt ongeveer in 1 meter
hoog. Als het vlas in bloei staat zie je een
fijne kleur wit of blauw, piepkleine
bloempjes zorgen voor een waas van wit of
blauw. Fantastisch om te zien.
Bij het oogsten wordt de plant met wortel en
al uit de grond getrokken en blijft een aantal
weken op het land liggen. Dit proces noemt
men roten. Dit is een soort rottingsproces
waardoor de vezels gemakkelijker loskomen
van de stengel. De stank is hevig, dit wordt
veroorzaakt door het boterzuur (zweetvoeten
geur) dat vrijkomt. De zaadbol wordt
gebruikt voor lijnolie en zaaigoed.
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Machinaal wordt het hout uit de vezel
verwijderd en komt de zachte vezel vrij. De
vezel wordt zodanig bewerkt (in vaktermen
gekaard, gehekeld en gekamd) om ze
geschikt te maken voor het spinnen van fijne
garens. Het vlasgaren wordt geweven tot
doek en na bleking geeft dit het gebleekte
linnen.
Het overschot wordt dan voor verdere
verwerking gebruikt in meubelplaten,
bouwplaten en isolatiemateriaal. Het product
is milieuvriendelijk, biologisch afbreekbaar
en goed te recycleren.
Bij het zuiveren komt nog wat vlasvezel vrij
dat samen met lompen wordt vermalen tot
grondstof voor de papierfabricage. Hier
wordt oudhollands papier, bankpapier
of sigarettenpapier van gemaakt. Er komen
steeds nieuwe toepassingen bij, zoals de
hybride vlasvezel-carbonfiets of hechtdraad
in de chirurgie.
Tot in de achttiende eeuw was de vlasvezel in
Europa naast wol de belangrijkste grondstof
voor textiel, maar in de negentiende eeuw is
hij als zodanig verdrongen door katoen.

Vrienden van het Gilde. (redactie)
Het wil maar niet opschieten met dat
vervelende virus. Graag zouden we beter
nieuws willen brengen maar helaas.
De enkele activiteit die we doen moeten we
in een uiterst afgeslankte vorm doen. Fit is
niet altijd eenvoudig.
Zoals u hebt kunnen lezen dat we gelukkig
onze jubilarissen toch in het zonnetje hebben
kunnen zetten en heeft Jos van den Heuvel
een Koninklijke onderscheiding ontvangen.
Graag hadden we u uitgenodigd om hun
tijdens een receptie te feliciteren maar de
regels waren daarvoor niet toereikend.
Hopelijk duurt dit isolement niet te lang meer
zodat we elkaar weer kunnen zien.
Blijf gezond en pas op elkaar.
Jarige Vrienden in oktober.
Erg veel jarige vrienden deze maand.
01 oktober Joshy Gevers
02 oktober: Björn Kerkhof.
08 oktober Frank Fritsen
10 oktober Ankie Koster
12 oktober Gerard van den Bogaard
15 oktober Jan Gevers
22 oktober J. Weekamp
24 oktober Ad Kweens
24 oktober Rein Hermens
24 oktober Theo Nooijen
25 oktober Ine van Dinteren v Griensven

Allen proficiat en een prettige verjaardag
toegewenst.
Even lachen. (redactie)
Een huisarts belt in een weekend een
loodgieter met de vraag of hij direct wil
komen, want hij heeft water in de kelder. De
loodgieter probeert de huisarts af te wimpelen
en vraagt of dat niet kan wachten tot
maandag. Maar de huisarts staat er op dat de
loodgieter direct komt. Daarop zegt de
loodgieter toe om direct te komen. Bij de
huisarts aangekomen neemt deze hem mee
naar de kelder, doet de deur open en de
loodgieter ziet inderdaad dat de kelder vol
water staat. De loodgieter vraagt de huisarts
of die een paracetamol voor hem heeft. De
huisarts gaat niet begrijpend een paracetamol
halen en geeft deze aan de loodgieter. De
loodgieter gooit de paracetamol in het water
en zegt tegen de huisarts: 'Ik ben weer weg,
als het maandag niet over is moet je me
bellen'...

