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Gildenbroeders en overige 

belangstellenden. 

Voor U ligt de nieuwsbrief april 2021. 

Het voorjaar is weer aangebroken en we 

komen allemaal weer zachtjesaan uit onze 

winterslaap. Hoewel we nog erg moeten 

opletten begint het er steeds beter uit te zien. 

We kunnen nu zeker alvast onze voorjaars-

klusjes gaan doen. Zoals u weet is NLdoet 

verschoven naar het laatste weekend van mei 

maar daarover verderop meer in dit blad. 

Deze week kreeg ik het onheilspellend 

bericht dat Ben van Noordwijk behoorlijk 

ziek is en een lange periode nodig heeft om te 

herstellen. Verderop in de nieuwsbrief legt 

Ben zelf uit wat er aan de hand is. We 

wensen hem in ieder geval sterkte en 

beterschap. Een kaartje of een belletje zal hij 

zeker op prijs stellen. Natuurlijk liever geen 

bezoek want ja die corona hè. 

Zijn vrouw Tonny komt regelmatig bij Jo van 

Rixtel op bezoek. Ook hiervan een stukje in 

dit blad.  

Als we het kabinet mogen geloven is er vanaf 

1 juli weer van alles mogelijk omdat dan 

nagenoeg iedereen, zeker een eerste keer, is 

gevaccineerd. We hopen het van harte. 

De processie en de “Vriendendag” op 1 mei 

zullen in ieder geval nog te vroeg komen.  

We hopen uiteraard dat dit laatste keer is dat 

we deze vervelende boodschap moeten 

brengen. 

Ik wens U veel leesplezier. Jos van de Ven. 

 

Activiteiten april 2021.  

Vooralsnog hopen we dat dit een van de 

laatste periodes zal zijn zonder activiteiten.  

 

Verjaardagen in april. 

Slechts 2 jarige deze maand. 

09 april: Mari Kerkhof. 

10 april: Erelid Louis Barten. 

Proficiat en een fijne dag toegewenst. 

 

Ziek (Ben van Noordwijk) 

Sinds enige tijd ben ik onverklaarbaar 

ontzettend moe. 

Een coronatest was negatief. Bloedonderzoek 

gaf hoge ontstekingswaarde aan. 

Een Thorax foto leverde niets op. Uiteindelijk 

werd ik naar het Catharina gestuurd voor een 

PET-CT scan. Daar werd vrijwel meteen 

duidelijk dat ik een „grote vaten vasculitis“ 

heb. Een zeer zeldzame aandoening. Omdat 

mijn gezondheid voorheen altijd goed was, 

was het mogelijk dat verdoezeld werd wat er 

aan de hand was. Alle grote bloedvaten zijn 

aangetast. Mijn Immuunsysteem is 

overijverig, het herkent mijn grote bloedvaten 

niet als lichaamseigen, en begint dat aan te 

vallen. Het kost me veel energie. Oorzaak 

van deze aandoening is onbekend. Wel werd 

het snel door de artsen herkend. Niet 

behandelen betekent voor mij einde oefening. 

Een zware Prednison kuur moet uitkomst 

bieden om deze aanvallen tot bedaren te 

brengen. De toekomst zal me wijzen hoe ik 

hierop reageer. Ik wordt door deze kuur extra 

vatbaar voor virussen en bacteriën. Om 

verdere complicaties te voorkomen blijf ik 

met Tonny voorlopig in onze eigen bubbel 

met zo min mogelijk contacten of bezoek. 

Zodra het weer kan kom ik uit onze bubbel, 

al zal het wel een tijd duren voordat ik 

volledig kan meedraaien. 
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Bertus en Jo van Rixtel.  

(Tonny van Noordwijk) 

Sinds Bertus en Jo opgenomen werden in 

Keyserinnedael ben ik daar regelmatig op 

bezoek geweest. Met Jo gaat na het 

overlijden van Bertus goed. Ze heeft een 

kamer met uitzicht op kanaal, Nedschroef en 

de Kanaaldijk. Ze zit graag voor het raam en 

geniet van wat er langs komt, mensen-

zwanen-meeuwen- enz. 

Ze doet gezellig mee met de activiteiten die 

haar woongroep organiseert. 

Door de ziekte van Ben moet ik hier 

voorlopig van afzien.  

Ze woont -Keyserinnedael afd. E kamer 7  

Kanaaldijk noord/oost 70  5701SB Helmond. 

Er mag 1 persoon per dag op bezoek komen. 

Els coördineert het bezoek. Haar graag van te 

voren via een WhatsApp of telefoon 

contacten.   

Els Rooyakkers 06-46538014. een kaartje is 

zeer welkom. 

 

“Jan van Doorenpaviljoen”. 

Corona of niet maar de struiken en bomen 

groeien gewoon door. 

Ons terrein verdient daarom weer een grote 

onderhoudsbeurt en naast het gewone 

onderhoud gaat we dit weer gezamenlijk 

doen tijdens NLdoet op zaterdag 29 mei. 

Verderop staat hoe u zich kunt melden voor 

deze klus. 

 

Overlijden Wim van Dinter. (redactie) 

Op donderdag 25 februari is Wim van Dinter 

op 95 jarige leeftijd overleden. Helaas kwam 

dit bericht binnen net iets te laat om het nog 

in de vorige nieuwsbrief mee te nemen, Wim 

was de vader van onze gildebroeder Pieter 

van Dinter. Familie van Dinter was vroeger 

een echte gildefamilie en Wim is ook zelf 

jaren lid geweest van de Blauwe Schut 

geweest en dan vooral in de hoedanigheid 

van standaardruiter. Daarnaast waren zoon 

Thom en zwager Leo ook gildebroeders. 

De afscheidsdienst, in besloten kring, was op 

dinsdag 23 maart. 

Namens alle gildebroeders wensen we Pieter 

en de overige familieleden sterkte met dit 

verlies. 

 

NLdoet op het “Jan van Doorenpaviljoen”. 

(redactie) 

Net zoals vorig jaar doen we ook dit jaar 

weer mee met NLdoet op het “Jan van 

Doorenpaviljoen”. Dit jaar is de datum echter 

verschoven naar het laatste weekend van mei. 

Voor ons betekend dit dat we op zaterdag 29 

mei onze gildetuin weer in orde gaan maken. 

De subsidie is aangevraagd zodat we er met 

z’n allen de schouders onder kunnen zetten. 

We willen het terrein weer zomer-klaar 

maken en daar is veel werk aan maar met z’n 

allen denken we de klus in een dag te kunnen 

klaren. U dient zich wel aan te melden via de 

volgende link: 

https://www.nldoet.nl/klus/gildeterrein-

zomerklaar-maken 

Ga vervolgens naar inschrijven en vul uw 

gegevens in. Daarna druk op “schrijf me in” 

en de zaak is rond.  

Voor de lunch op deze dag wordt gezorgd. 

In de nieuwsbrief van mei krijgt u, indien 

nodig, meer informatie. 

 

Laarbeekkoningschieten 26 april. 
Op zondag 26 april zou het weer zover moeten 

zijn. Dat er op die dag weer gestreden zou 

worden om de titel “Laarbeekkoning”.  

Maar helaas alles wijst erop dat er geen 

mogelijkheden zijn om dit te organiseren. We 

zullen het helaas weer uit moeten stellen. Of dit 

voor een paar maanden is of weer een heel jaar 

is nog niet duidelijk, is nog onderwerp van 

gesprek binnen de 5 Laarbeekse gilden. 

We houden u op de hoogte. 

 

Column door Chris Arts  

Duiven   

In de vorige nieuwsbrief had ik het  

over jagen en kleiduivenschieten.  

Dit gaf aanleiding om iets over  
 

https://www.nldoet.nl/klus/gildeterrein-zomerklaar-maken
https://www.nldoet.nl/klus/gildeterrein-zomerklaar-maken
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duiven te schrijven. Nou moet ik  

eerst stellen dat de houtduif niet  

mijn beste vriend is. Ze maken een hels 

kabaal, onuitstaanbaar in mijn oren, vanaf 

vroeg in de ochtend tot laat in de avond.  

 

De houtduif is een zeer veel voorkomende 

duif in Nederland en kan tot 45 centimeter 

lang worden met een spanwijdte van circa 70 

cm. Ze kunnen schade toebrengen aan 

gewassen zoals groenten, zomergraan en 

maïs.  
 

Duiven worden gegeten door roofvogels 

zoals de buizerd en de havik. Een sperwer 

lust ook graag een jonge duif. In de oudheid 

waren duiven nog vooral een goedkope en 

voedzame lekkernij. 

 

De broedperiode is van maart tot augustus 

waarin ze meestal 2 en soms wel 3 keer per 

jaar een nest hebben van 1 tot 2 eieren. De 

broedtijd begint met een periode van 

baltsgedrag dat bestaat uit koeren, buigen 

naar elkaar en enorm gefladder.  

 

Het aantal houtduiven is afgenomen Dit 

wordt veroorzaakt door de veranderingen in 

de landbouw waardoor er minder voedsel 

beschikbaar is. De trek naar stad of dorp is 

hiermee te verklaren. 

 

Er zijn ook duiven die vliegen voor de sport: 

postduiven. Ooit waren postduiven een 

onmisbare schakel nieuwsvoorziening. Al 

zo’n 5000 jaar geleden werden duiven tam 

gemaakt.  

 

De uitvinding van papier maakte het mogelijk 

boodschappen niet meer op zware 

kleitabletten over te brengen, maar op licht 

papier. Korte boodschappen konden op kleine 

stukjes papier geschreven worden en aan een 

duif gebonden worden. Daarna kon de duif de 

boodschap naar de bestemming vliegen. Op 

veel plekken werden duiventillen gebouwd, 

waardoor er een netwerk van duivenpost 

ontstond.  

 

Met name tijdens oorlogen bleken postduiven 

handige boodschappers. Klein en snel waren 

ze in staat om grote afstanden te overbruggen 

en de vogels konden gemakkelijk over de 

vijandelijke linies heen komen. Tijdens de 

Tachtigjarige Oorlog waren duiven een 

belangrijk communicatiemiddel. 

 

Postduiven waren in oorlogstijd het doelwit 

van scherpschutters, die wisten dat het 

neerschieten van duiven grote gevolgen kon 

hebben voor de vijand. In 1943 werd er door 

het Amerikaanse leger een speciale 

oorlogsmedaille voor dieren in het leven 

geroepen. Sindsdien hebben 27 duiven deze 

medaille verdiend. 

 

De sport om duiven zo snel mogelijk grote 

afstanden te laten afleggen, ontstond in het 

begin van de negentiende eeuw in België. Dat 

dit land de bakermat van de duivensport is, 

vind je ook terug in de wetgeving: de was 

mag niet buiten hangen wanneer een duif 

binnenkomt. 

 

De duivenhouders, duivenmelkers genoemd, 

houden wedstrijden waarbij de duiven zo snel 

mogelijk vanaf een bepaalde plek weer naar 

huis moeten vliegen. Zoals de radio-

omroeper zei: de duiven worden gelost met 

de wind in de poeperd. De duivenmelker 

wacht in spanning af op de terugkeer van zijn 

lievelingsdiertje.  

 

Vrienden van het Gilde. (redactie) 

De maand mei komt snel dichterbij. 

Traditioneel is dan onze “Vriendendag”. 

Het is onduidelijk dat deze dag vooralsnog 

door kan gaan. Het was al slikken dat het 

afgelopen jaar corona roet in het eten gooide 

en nu is extra wrang dat we deze boodschap 

opnieuw moet brengen. Mogelijker wijs 

kunnen we dit later in jaar nog inhalen maar 

dat hangt uiteraard van de omstandigheden 
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af. Ook wij snakken er naar om weer dingen 

te ontplooien. 

We moeten echter door die zure appel heen 

maar zoals het gezegde luid “Na zuur komt 

Zoet” en daar klampen we ons maar aan vast. 

Deze maand ontvangt u in ieder geval weer 

onze gebruikelijke brief want uw steun is 

voor ons onontbeerlijk. 

En het is zoals het is. 

Blijf intussen gezond en pas goed op elkaar. 

 

Jarige Vrienden in april. 

01 april: Steven van Roessel. 

06 april: Tijmen de Boer 

Proficiat en een prettige verjaardag 

toegewenst. 

 
Even lachen. (redactie) 

Regenpijp 

Marie: "Ik heb de laatste nachten geen oog 

dichtgedaan." 

Tineke: "Hoe kan dat?" 

Marie: "M'n oma heeft haar been gebroken. 

En toen heeft de dokter gezegd dat ze 

voorlopig geen trappen meer mocht lopen. 

Nou, moet je dat gebonk horen als ze 's 

nachts tegen de regenpijp omhoog klimt!" 

 

Tractor 

Een belastinginspecteur belt aan bij een huis. 

Een klein jongetje doet open. 

De belastinginspecteur vraagt: 

"Is jou papa misschien thuis?" 

"Nee, " zegt het jongetje, "die ligt in het 

ziekenhuis." 

"Oh, wat is er dan gebeurt?" 

"Hij is onder de tractor gekomen." 

"Dat is niet zo best. Is jou mama dan thuis?" 

"Nee, die ligt ook in het ziekenhuis." 

"Wat is er dan met haar gebeurd?" 

"Ook onder de tractor gekomen..." 

"Heb je dan misschien een grotere broer of 

zus?" 

"Ja, een grotere broer." 

"Is die dan thuis?" 

"Nee, die ligt ook in het ziekenhuis. Hij is 

ook onder de tractor gekomen." 

"Maar wat doe jij dan hier?!?" 

"Oh... een beetje tractor rijden..." 

 

Arm 

Een kunstschilderes zit op een duintop bij 

Noordwijk aan Zee en schildert een prachtige 

zonsondergang. 

Een echtpaar met een kleiner kind kijkt toe. 

Fluistert het kind: "Erg hè, die vrouw is vast 

te arm om een fotocamera te kopen." 

 

 

 

 

 

Even Puzzelen. (redactie) 
Sudoku 

 
 

 


