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Gildenbroeders, vrienden en overige
belangstellenden.
Voor U ligt de nieuwsbrief mei 2021.
Ondanks dat nog lang niet alles mogelijk is,
komen er toch weer allerlei activiteiten op
ons af. Onder andere NLdoet is daar onderdeel van. Maar kijk ook eens naar de
jubileumhuwelijken die we dit jaar hebben.
Verderop zie je er al 2 in de maand mei maar
er komen er nog meer. Hoe we deze als gilde
op kunnen luisteren ligt uiteraard aan de
omstandigheden en wat de feestvierders zelf
willen. We wachten het maar rustig af.

En ja, grootschaliger evenementen, zoals
Processie, vriendendag en jaarvergadering,
moeten we toch nog maar even uitstellen.
De kledingcommissie zit zich intussen te
verbijten want ze willen zo graag hun
voorstellen presenteren. Hou nog even vol en
dan komt alles goed.
Verder is de moeder van Pieter van Dinter
overleden waarover verder ook meer in de
nieuwsbrief.
In Mierlo-Hout is gildebroeder Tiny Bogers
overleden op 67-jarige leeftijd. We wensen
iedereen sterkte met dit verlies.
Ik wens U veel leesplezier.
Jos van de Ven.
Activiteiten mei 2021.
Zaterdag 29 mei: NLdoet. Aanvang 09:00 uur
op het “Jan van Doorenpaviljoen”. Voor de
lunch wordt gezorgd.
Verjaardagen in mei.
Deze maand hebben we 4 jarigen.
01 mei: Rik van de Ven.
12 mei: Jos van den Heuvel.
16 mei: Beschermheer Dave Prinsen.
17 mei: Wim van Dijk.
Allen proficiat en een fijne dag toegewenst.

Huwelijksfeesten binnen ons gilde.
(redactie)
Deze maand wordt een echte feestmaand
voor enkele van onze gildebroeders.
Op 14 mei zijn Henry en Lenie van der
Putten 50 jaar getrouwd. Henry tobt al enkele
jaren met zijn gezondheid en het lopen gaat
hem niet zo goed af. Toch blijft hij een
fervent schutter en probeert daar zoveel
mogelijk aanwezig te zijn. Daarnaast verzorgt
hij met precisie het gildezilver. Als het bij
Henry onderhanden is geweest is het weer als
nieuw en kunnen we weer voor de dag
komen. Ook is Henry in het verleden Koning
geweest en heeft hij die titel met trots
gedragen.
Of, wanneer en hoe het bruidspaar dit feest
wil gaan vieren is nog niet bekend maar als
het op prijs wordt gesteld zullen we zeker
met het gilde aanwezig zijn.
We wensen ze vanaf deze plaats alvast
proficiat en gunnen ze er nog heel wat
jaartjes bij.
Op 15 mei zijn Wim en Ans van Dijk 40 jaar
getrouwd. Wim is onze huisschilder en zorgt
al sinds het bestaan van het “Jan van
Doorenpaviljoen” voor al het onderhoud op
schildergebied. Zijn laatste huzarenstuk was
het opknappen van de Koningsbomen op
zowel ons eigen terrein als bij het Heuveltje.
Ze staan er weer geweldig bij.

Aan: Leden, Beschermheer, Erebroeders, Gildenheer, Ereleden en Vrienden van het Onze Lieve Vrouwe Gilde te Aarle-Rixtel.

NIEUWSBRIEF mei 2021

Wim is daarnaast een begenadigd
kruisboogschutter en verder is hij voorzitter
van de stichting “Evenementen van het Onze
Lieve Vrouwe Gilde”. Sinds het ontstaan van
deze stichting worden alle grote evenementen
van ons gilde georganiseerd onder auspiciën
van deze stichting. Zo ook ons gildefeest in
2024.
Ook hier is de vraag of en hoe ze deze
mijlpaal willen vieren maar we zullen niet
verzaken als er een beroep op ons gedaan
wordt.
Ook Wim en Ans wensen we proficiat met de
heugelijk feit en voor hen komen er hopelijk
ook nog vele jaren bij.
Overlijden Jo van Dinter. (redactie)
Maakte ik in de nieuwsbrief van april nog
gewag van het overlijden van Wim van
Dinter? Op woensdag 8 april meldde Pieter
dat nu ook zijn moeder op 91 jarige leeftijd is
overleden. Hoewel beiden een respectabele
leeftijd hadden is het toch een hard gelag om
ze zo kort achter elkaar te moeten missen.
Wij wensen Pieter, Sonia en de rest van de
familie sterkte met dit verlies.
“Jan van Doorenpaviljoen” NLdoet.
(redactie)
Deze maand is het dan zover en gaan we
deelnemen aan NLdoet op zaterdag 29 mei.

U wordt ’s morgens vanaf 09:00 uur verwacht
op ons gildeterrein zodat we de dag goed
kunnen benutten. Voor de lunch wordt zoals
gewoonlijk gezorgd. We hebben afgelopen
jaar bewezen dat we geheel coronaproof
kunnen werken. Laat u zich hierdoor niet
belemmeren.
Hebt u zich nog niet aangemeld dan kan dit
nog steeds via de volgende link:
https://www.nldoet.nl/klus/gildeterreinzomerklaar-maken
Column door Chris Arts
Klompen.
Op een van mijn fietstochten rijd
ik door Nieuwkerken in het Land
van Waas, België. Daar staat een
groots klompen monument.
Ik wist van het bestaan, immers
onze tekenleraar van de Academie heeft het
ontworpen als aandenken aan 700 jaar
Nieuwkerken. Elk jaar wordt hier een klomp
toegevoegd. Een verschil met één supergrote
klomp als aandenken in St. Oedenrode. In
Oost-Zeeuws-Vlaanderen is Clinge, gemeente
Hulst, het centrum van de klompenmakerij.
De overeenkomst tussen de drie landstreken:
rijk aan populieren en wilgen, het hout waar
klompen van gemaakt worden.

Klompen waren vroeger goedkoper dan
schoenen. Daarom werd de klomp ook wel de
schoen van de armen genoemd. Voor wie
eraan gewend is om klompen te dragen:
klompen zijn comfortabel en praktisch voor
de liefhebber.
De klompenmakerij is een bedreigd ambacht.
Stichting De Brabantse Klomp zet zich in
voor het behoud van een lange traditie van
klompen maken. De klompenmaker zaagt
eerst de boomstam in stukken en verdeelt
deze weer in wigvormige stukken. Daarna
hakt hij elk stuk met de dissel in de ruwe
vorm van een klomp. Deze belandt daarna op
een bok waarop een zware kram is bevestigd.
In de kram zit de haak van een kram-mes.
Omdat het mes in de kram scharniert, werkt
het als een hefboom en kan er bij het hakken
veel kracht worden gezet. Zo krijgt de klomp
verder vorm.
Daarna wordt de klomp uitgeboord en de
binnenkant en buitenkant glad gesneden en te
drogen gezet. De linker- en rechterklomp zijn
elkaars spiegelbeeld.
Tegenwoordig worden klompen machinaal
gemaakt. Op de millimeter nauwkeurig
moeten de lengte, breedte en dikte van de
zool worden afgesteld. De ruwe klompen
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gaan zo’n tien dagen de droogkamer in.
Vervolgens worden ze van de laatste
oneffenheden ontdaan en geschuurd.
Een deel van de klompen wordt geschilderd.
De gele klompen met het rood/zwarte motief
worden het meest verkocht. Andere klompen
krijgen fantasieschilderingen in allerlei
kleuren.
In Groede, gemeente Sluis, worden nog
handmatig klompen maakt. In Heinkenszand,
gemeente Borsele, staat nog de enige
machinale klompenmakerij in Zeeland. In
heel Nederland zijn er op dit moment nog 31
handmatige klompenmakers en 19 machinale
klompenmakerijen. Faillissementen en een
gebrek aan opvolging in het bedrijf zijn de
oorzaak van de teruggang.
Tegenwoordig is de klomp in de hele wereld
een gewild souvenir uit ‘Holland’. En in
bepaalde beroepen, zoals dat van
stratenmaker, zijn een paar goede klompen
nog steeds in gebruik. Deze klompen hebben
een lederen bovenkant. Maar om hun
ambacht voor de ondergang te behoeden, zijn
klompenmakers naarstig op zoek naar nieuwe
toepassingen. Een mogelijkheid is het 3D
printen.
Chris.

Vrienden van het Gilde.
Het zou deze maand weer moeten gebeuren
maar helaas voor onze vriendendag is het toch
nog te vroeg. Intussen hebben jullie wel de
brief van ons ontvangen en we hopen dat onze
vrienden niet verzaken maar ons blijven
bedenken want na regen komt zonneschijn.
We hebben uw steun nu harder nodig dan ooit
en zeker met het oog op ons gildefeest ter
viering van het 700-jarig bestaan van ons
gilde in 2024.
Jarige Vrienden in mei.
05 mei Kees van de Nieuwenhof
10 mei Mart van Vlerken
13 mei: Peter Brouwers.
16 mei Henk Manders
25 mei J. van Roij
31 mei Frans Fredrix
Allen proficiat en een prettige
verjaardag toegewenst.
Even lachen. (redactie)
Ouder worden.
Mijn geheugen gaat sterk achteruit Mildred,
dus veranderde ik mijn wachtwoord maar naar
"onjuist". Als ik nu inlog met het verkeerde
wachtwoord, zal mijn computer mij vertellen:
"Uw wachtwoord is onjuist".

Even Puzzelen. (redactie)
Sudoku

