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Gildenbroeders, zusters en overige 

belangstellenden. 

Voor U ligt de nieuwsbrief maart 2021.  

Deze keer een korte nieuwsbrief. 

Er valt weinig te vertellen in een tijd die we 

gewoon maar moeten uitzitten. Er gloort wel 

hoop. Het vaccinatieprogramma komt op 

snelheid en zelfs de kerken worden gebruikt 

om mensen daar hun prik te laten halen. 

Een mooie gelegenheid voor de mensen om 

weer eens naar de kerk te gaan of kennis te 

maken met de kerk. 

Hopelijk is er later dit jaar weer meer 

mogelijk. 

Intussen is op zondag 31 januari onze 

“vriend” Jan Gevers overleden. Jan heeft 

zich, samen met zijn vrouw Tonny, ook 

jarenlang enthousiast ingezet voor de 

stichting Pandilla. 

Deze stichting zet zich in voor de minder 

bedeelden in India onder andere middels de 

bekende kledingcontainers in het straatbeeld 

van Laarbeek. Ook was Jan samen met 

Tonny lid van het Sint Antoniusgilde in 

Beek. Jan is 83 jaar geworden. 

We wensen Tonny en familie sterkte in het 

verwerken van dit verlies. 

Ook werden we opgeschrikt door de 

plotselinge dood van Gabriel Dekkers, de 

vrouw van “vriend” Ad Dekkers. Ook die 

wensen we alle sterke met dit verlies. 

Verder zijn we gewend dat in maart NLdoet 

wordt gehouden. Dit is echter landelijk verzet 

naar 28 en 29 mei.  

Hierover volgt t.z.t. meer informatie. 

Verder heeft u intussen het jaarverslag 

ontvangen van een rustig jaar. Toch is onze 

hoofdman er in geslaagd een prachtig verslag 

te maken. Hulde aan onze hoofdman. 

Ik wens U veel leesplezier.  

Blijf gezond en pas goed op elkaar. 

Jos van de Ven. 

 

Activiteiten maart 2021.  

Wederom geen activiteiten. 

Verjaardagen in maart. 

Maar liefst 4 jarigen in deze maand. 

03 maart Coen Kweens. 

16 maart Coen van Noordwijk. 

20 maart: Stein Evers. 

22 maart Pieter Bouman. 

Allen proficiat en een fijne dag toegewenst. 

 

Laarbeek Koningschieten 25 april 2021.  

(redactie) 

Hoe en of dit evenement plaats zal vinden 

moeten we nog even afwachten. 

We houden u van de ontwikkelingen op de 

hoogte. 

 

Jaarvergadering. 

Ook dit is nog even afwachten. Zodra het kan 

willen we jullie hier graag voor uitnodigen. 

 

Jaarlijkse kermis in Aarle-Rixtel.(redactie) 

De kogel is door de kerk. De jaarlijkse kermis 

in Aarle-Rixtel is vastgesteld in het 2e 

weekend van juni. De editie van dit jaar 

wordt echter nog overgeslagen i.v.m. de 

beperkingen die er nog zijn. Vanaf 2022 heeft 

de gemeente de organisatie op zich genomen 

en heeft voor 5 jaar een contract gesloten met 

de kermisexploitanten. 

Eindelijk is er duidelijkheid. 

De organisatie verwacht van de gilden 

uiteraard medewerking zoals de opening e.d. 
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Column door Chris Arts  

Jagen op wild. 

Binnen het gilde kennen we het  

schieten met een geweer voor het 

koningschieten, het kermisschieten 

of het prijsschieten. Het voorhanden  

hebben van een geweer is aan  

strenge regels gebonden. Zo ook het schieten 

op wild, het jagen. 

 

Om te mogen jagen, moet aan een aantal 

voorwaarden worden voldaan. De aspirant 

jager moet minimaal 16 jaar zijn, heeft een 

geldige jachtakte nodig en hij of zij moet lid 

zijn van een wildbeheereenheid. Dit is een 

lokale jagersvereniging in regio waar de 

aspirant jager woont. Er mag alleen op 

bepaalde dieren en in een bepaalde periode 

gejaagd worden. Hoofdzaak is dat het wild 

niet onnodig mag lijden en geen andere 

dieren worden geschoten dan de aangewezen 

soorten. Meer regels voor de jacht staan in de 

wet natuurbescherming. 

 

Om te mogen jagen met een geweer is 

bovendien een wapenkluis, een 

wapenvergunning en een jachtdiploma nodig. 

Het jachtdiploma is erkend door het 

ministerie van Landbouw, Natuur en 

Voedselkwaliteit. 

 

Ook mag gejaagd worden met een slechtvalk 

of een havik. Hiervoor is een valkeniersakte 

nodig en moet het valkeniersexamen behaald 

zijn.  

 

Er zijn tegenwoordig nog maar weinig 

mensen die voor hun levensonderhoud zijn 

aangewezen op de jacht. Het verlangen om te 

jagen is echter bij velen springlevend en er is 

dan ook geen land ter wereld waar niet wordt 

gejaagd. Jacht in onze maatschappij heeft 

mede tot taak het wild en de groene ruimte 

waarin het wild leeft in stand te houden. Het 

jachtbedrijf is voor een belangrijk deel 

toegespitst op actief natuurbeheer. De 

moderne jager is vóór alles een wildkenner en 

faunabeschermer. 

 

Kennis van regels is noodzakelijk om aan het 

jachtbedrijf te mogen deelnemen. Hiervoor 

wordt een cursus gegeven die ongeveer een 

half jaar duurt. De cursus bestaat uit een 

theoretisch en een praktisch gedeelte.  

 

In het theoretische gedeelte gaat het op de 

eerste plaats om de basiskennis die 

noodzakelijk is om op een verantwoorde 

manier te kunnen deelnemen aan de jacht. Er 

wordt aandacht besteed aan watervogels, 

haarwild en andere kleine zoogdieren, 

veerwild en andere vogels, grote hoefdieren, 

dierziekten. Men moet ook de sporen van 

dieren kunnen herkennen. 

 

Onderwerpen als ecologie en landbouw, 

faunaschade, jachtveldkennis en -beheer, 

wildbeheereenheden, wet- en regelgeving, 

gedragsregels, jachtmethoden en verzorging 

geschoten dieren, wapens en munitie en tot 

slot iets over jachthonden komen aan de orde. 

 

In het praktijkgedeelte wordt ruim aandacht 

besteed aan het vaardig, maar bovenal veilig 

omgaan met een vuurwapen. Op de daarvoor 

aangewezen schietbanen leert men op 

kleiduiven te schieten met een hagelgeweer. 

Er wordt ook geschoten met een 

grootkaliberbuks. 

 

Bij slagen voor het examen krijg je het 

felbegeerde jachtdiploma. Behalve het 

jachtdiploma moet je kunnen aantonen dat je 

verzekerd bent voor wettelijke 

aansprakelijkheid tijdens de uitoefening van 

de jacht en je moet kunnen aantonen over 

jachtmogelijkheid te kunnen beschikken in 

Nederland.  

 

Voor het jachtseizoen wijst de wet 

natuurbescherming 5 wilde diersoorten als 

wildsoort aan. 
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Ik heb geen behoefte om te gaan jagen, maar 

had toch echt geen idee dat je zoveel kennis 

moet vergaren om onnodig dierenleed tijdens 

de jacht te veroorzaken. 

 

Vrienden van het Gilde. 

Voor onze vrienden heb ik minder mooie 

berichten. Onze “vriend” Jan Gevers is op 31 

januari j.l. overleden. We wensen Tonny en 

familie sterkte met dit verlies. 

Ook is de vrouw van “vriend” Ad Dekkers 

plotseling overleden. Ook Ad en de kinderen 

wensen we sterkte met de verwerking van dit 

verdriet. 

Hopelijk heb ik in de toekomst weer meer en 

vooral mooiere berichten voor u. 

Blijf intussen gezond. 

 

Jarige Vrienden in maart. 

03 maart Friedy van de Kerkhof. 

11 maart Tiny van den Heuvel. 

14 maart Peter Sterken. 

24 maart Jos Biemans. 

25 maart Henk van Zundert. 

31 maart John Pennings. 

Allen proficiat en een prettige  

verjaardag toegewenst. 

 

 

 

 

Even lachen. (redactie) 

Hemel en hel. 

Op een dag zit de duivel zich te vervelen. 

Dan komt hij op het idee om de hemel uit te 

dagen voor een partijtje voetbal. Dus hij belt 

Petrus op en vertelt zijn plan. Petrus vindt het 

goed en zegt:" Ach, de hemel wint toch wel. 

Alle goeie voetballers zijn heilig en gaan toch 

naar de hemel dus die zet ik in." Zegt de 

duivel:" Ha! Mispoes! De hel gaat winnen. 

Vergeet niet dat wij nog altijd alle 

scheidsrechters hebben!" 

In de hoogte. 

Jantje mag met zijn vader mee naar Amerika 

op zakenreis. Als ze samen naar een 

zakendiner gaan in een wolkenkrabber kijkt 

Jantje zijn ogen uit: wauw, wat een hoog 

gebouw. Ja, zegt vader, zo'n gebouwen 

hebben ze hier allemaal. Afijn, ze stappen in 

de lift en op een gegeven moment vraagt 

Jantje aan zijn vader: Weet God wel dat we 

komen??? 

Opschepper. 

Pietje schept op tegen zijn vriendje Henk: 

"Mijn vader heeft laatst een appel met een 

mandarijn gekruist en nu is hij een heel hoge 

piet bij de Landbouwuniversiteit in 

Wageningen." "Dat stelt toch niks voor", zegt 

zijn vriendje Henk: "Mijn vader heeft laatst 

een Opel met een BMW gekruist en nu is hij 

een engel in de hemel. 

Even Puzzelen (van de redactie) 

Sudoku 

 
 

 

 


