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Gildenbroeders, vrienden en overige
belangstellenden.
Voor U ligt de nieuwsbrief juni 2021.
Vanaf een “natte” camping in Maasland
probeer ik u toch zoveel mogelijk op de
hoogte te houden van het wel en wee binnen
ons gilde. Met deze weersomstandigheden is
dat overigens ook niet zo’n probleem.
Het begint er steeds meer op te lijken en onze
samenleving gaat steeds verder open. Velen
van ons zijn inmiddels gevaccineerd en het
prikprogramma begint op stoom te komen.
We hebben er alle vertrouwen in dat we onze
activiteiten binnenkort weer op kunnen
starten. De schutters zijn weer gestart en op
29 mei is weer NLdoet. Het volgende waar

we aan denken is de uitgestelde
jaarvergadering die we proberen in juli te
houden. Op deze vergadering zal in ieder
geval besproken worden hoe we verder gaan
en met welke activiteiten.
Hierover binnenkort meer.
In september zal naar alle waarschijnlijkheid
ook het Federatietoernooi in Lieshout worden
gehouden. De organisatie is in ieder geval
weer opgestart.
Ook onze teerdag, met 2 jubilarissen, zullen
we hopelijk weer normaal kunnen vieren.
Ik wens U veel leesplezier,
Jos van de Ven.
Activiteiten juni 2021.
Helaas is deze maand nog te vroeg voor onze
activiteiten uitgezonderd onze schutters die
coronaproof kunnen schieten.
Verjaardagen in juni.
3 jarigen deze maand.
01 juni: Thomas van der Burgt.
13 juni: Silvia Driessen.
24 juni: Henry van der Putten.
Proficiat en een fijne dag toegewenst.
“Jan van Doorenpaviljoen”. (redactie)
Zoals eerder aangegeven is het weer tijd voor
NLdoet. We missen nog enkele
aanmeldingen via de site van NLdoet maar

hopelijk komt dit alsnog goed. Marie-Jose en
ikzelf laten deze keer verstek gaan i.v.m.
mijn vakantie.
Er is behoorlijk wat werk aan de winkel in
onze gildetuin. Straks als alles weer losbarst
hopen we dat alles er weer pico bello uitziet.
Komt allen want er wordt weer voor een
voortreffelijke lunch gezorgd.
Column door Chris Arts
Dierenwelzijn.
In deze column heb ik het al eens
over de jachtregels en de stevige
opleiding tot jager gehad. Ook het
aantal vossen is fors toegenomen in
Zeeland. Vossen zijn ‘s nachts
actiever dan overdag. Bij daglicht mochten ze
geschoten worden. Nu mogen vossen ook ‘s
nachts geschoten worden met behulp van
nachtzichtapparatuur en een geluiddemper. In
de natuur is de vos wel degelijk een
bedreiging, een vos doodt meer dan hij op
kan.
Door een geluiddemper te gebruiken wordt
voorkomen dat broedende vogels worden
verstoord. In de zomer mag de geluiddemper
ook worden gebruikt bij het schieten op
ganzen. Ganzen zorgen voor enorme schade
aan landbouwgewassen. Verjagen, schieten,
eieren kapotmaken en vangen helpen, maar

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

NIEUWSBRIEF juni 2021

niet genoeg om op het gewenste aantal
ganzen te komen. Mogelijk helpt de
vogelgriep een handje?
Het aantal zoogdieren in het boerenland gaat
hard achteruit. Konijnen, hazen en eekhoorns
raken bedreigd. Ook met de noordse
woelmuis gaat het slecht. Bevers zijn er
voldoende. Zelfs het wolvenbestand neemt
toe maar of we daar blij mee moeten zijn?
Veel diersoorten nemen af door de
schaalvergroting in de landbouw en het
daardoor veranderende landschap. Het zou te
kort door de bocht zijn om de boer, als enige
aan te wijzen als veroorzaker. De industrie en
het verkeer dragen ook bij aan het verdwijnen
van diersoorten (CO2 uitstoot, bebouwing,
asfalt, windturbines). Door de mens is veel
tenietgedaan en kan onmogelijk nog zeggen
dat hij een goed beheerder is van de natuur.
Door daling van de biodiversiteit wordt de
grond minder vruchtbaar.
Er bestaat een zekere bereidheid van de
boeren om zich in te zetten voor
natuurbescherming. Vooral in weidevogels
tonen boeren veel interesse en zetten zich
breder in voor de soortenrijkdom. Denk
bijvoorbeeld aan akkerranden en kruidenrijke
landbouwvormen. Dat stimuleert het
insectenleven en het vogelbestand.

Boeren zouden wel beter kunnen
samenwerken met natuurorganisaties.
Bemesting, waterstanden en bufferzones
hebben een grote invloed op dat naastgelegen
natuurgebied. Met meer kennisoverdracht en
meer waardering tussen boer en
natuurorganisaties zou natuurbescherming
effectiever kunnen worden opgepakt.
De discussie rondom het wel of niet
gebruiken van bestrijdingsmiddelen zorgt
voor verdeeldheid onder de boeren. De helft
van de boeren geeft aan hun vak niet te
kunnen uitoefenen zonder chemische stoffen.
Veel boeren zijn er sterk van afhankelijk.
Aan de andere kant zie je ook veel
biologische boeren winstgevend zijn met
alternatieven zoals het introduceren van
natuurlijke vijanden. Voorzichtiger omgaan
met chemische middelen is beter voor de
biodiversiteit.
Boeren willen graag natuurvriendelijker
boeren, maar het moet wel rendabel zijn.
Misschien krijgt kringlooplandbouw meer
toekomst. Een verandering in de sector om
voedsel te produceren op een manier die beter
past bij de ondernemer, het klimaat, de natuur
en het dierenwelzijn. De overheid dient hierin
een duidelijk, dwingend beleid te voeren.

Vrienden van het Gilde.
Nog steeds moeten we improviseren met
onze activiteiten. Zo hebben we onze
bestuursvergadering gehouden op het
gemeentehuis van Deurne waar onze
hoofdman onze gastheer was. Op het
Deurnese gemeentehuis konden we
coronaproof vergaderen en zelf Ben van
Noordwijk die in de lappenmand zit kon via
zoom mee vergaderen.
Ook onze vriendengroep breidt zich weer uit
en onlangs is Nelly Vermeulen en ook Harry
Moors lid geworden van de “vrienden”.
Welkom in de club.
Zo gauw als alles weer open gaat zijn jullie
van harte welkom op onze activiteiten.
Dit komt steeds dichterbij.
Jarige Vrienden in juni.
01 juni Ton Vermulst.
02 juni Marianne Kerkhof-Swinkels.
04 juni Harry Moors.
21 juni Leon van der Zanden.
26 juni Andre Klomp.
29 juni Toon van Dommelen.
Allen proficiat en een prettige
verjaardag toegewenst.
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Nog even lachen (redactie)
Jagers
Er lopen twee jagers met hun geweren in het
bos. Opeens zakt een van de twee in elkaar,
en de ander raakt in paniek. Hij pakt zijn
mobieltje, en belt 112:
"Goedemiddag, waar kan ik u mee helpen?"
"Volgens mij is mijn vriend net doodgegaan!
Wat moet ik doen?"
"U moet eerst zeker weten dat hij dood is"
-KNAL"Ok, hij is dood, en nu?"
De Chinese Namen ...
In China kom je de meest rare namen tegen.
Bijv.: Tsjing of Plang of Tsjeng enzovoort.
Die namen zijn gekozen op een speciale
manier:
Als de vrouw bevalt maakt de man een
enorme wok (Chinezen kunnen geen pan
zeggen en noemen het een wok) met rijst
klaar. Als de baby er is gooit de man met een
keiharde klap de wok op de grond. Het geluid
dat de wok maakt wordt de naam van de
baby. Zo komt een man een andere man op
straat tegen. 'Ik zag dat je vrouw is bevallen.
Wat is zijn naam geworden?' Waarop de
vader van zijn eerste kind antwoord: 'Hing
Pong Tsjang Tsjen Pling Pong Heng Pisst.'
De andere man snapt er niks van. 'Hoe kan je
je kind zo heten? Dat is toch geen naam?!' De

man kijkt naar zijn voeten en zegt. 'Dat klopt,
maar ik liet de wok per ongeluk van de trap
vallen.'
Tikkie!
In de dierentuin loopt een man. Als hij bij de
gorilla komt, hangt er een bordje "aantikken
met eigen risico." Voor de grap tikt hij de
gorilla aan. Deze buigt de tralies door en rent
achter de man aan. De man pakt zijn motor
en crost er vandoor. Maar de gorilla blijft
achter hem aanrennen. Als hij bij de rivier is,
neemt hij de pont en denkt: "He he, nu kan
hij niet meer achter mij aankomen. Maar de
gorilla zwemt naar de overkant. Als hij aan
de overkant is, rent hij zo snel mogelijk naar
Schiphol en koopt een ticket naar Ibiza. Als
hij daar aankomt heeft hij eindelijk rust.
Twee weken later, als hij rustig op zijn
hotelkamer zit, komt de gorilla hijgend
aanzetten. "Oh, nee" denkt de man, "mijn
laatste uurtje heeft geslagen." Dan komt het
massale beest naar hem toe, tikt hem aan en
zegt: "Tikkie, jij bent hem!!"
Twee slangen
Twee slangen kronkelen door het bos.
Opeens zegt de ene slang tegen de andere
slang: Zijn wij giftig? De andere slang zegt:
Hoezo? Nou ik heb net op mijn tong gebeten.

Even puzzelen. (redactie)
Sudoku

