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Gildenbroeders, vrienden en overige
belangstellenden.
Voor U ligt de nieuwsbrief augustus 2021.
Een gezegde is wel “en de boer die ploegde
voort”. Dit kan ook gezegd worden van
corona. Ook dit woekert voort ondanks alle
maatregelingen en versoepelingen. Waren we
vorige maand nog optimistisch voor een
normale zomer, de praktijk is weerbarstig en
de besmettingen zijn weer opgelopen en we
moeten toch weer aan allerlei regels voldoen.
Maar we blijven positief en hopen toch weer
binnen afzienbare tijd onze activiteiten te
kunnen voortzetten. Voor ons gildeweekend

is dat echter nog ver weg en we zullen dit
wederom in besloten kring moeten doen.
Ook jammer voor Gerard en Ine Maas die op
14 augustus a.s. 40 jaar getrouwd zijn. Een
uitgebreide vendelgroet zal er helaas niet in
zitten. Ook hier geldt, gezondheid voor alles.
Is er dan ook nog iets positief te melden?
Jazeker want we hebben gekozen voor een
nieuw uniform. De jaarvergadering heeft
unaniem gekozen voor het voorstel van de
kledingcommissie die hard en enthousiast
gewerkt heeft om met iets goeds voor de
toekomst te komen. Inmiddels zijn verzoeken
om offertes bij ‘n 3-tal kleermakers
neergelegd. Uiteraard zal het wel even duren
eer we een antwoord kunnen verwachten
i.v.m. de vakanties.
Ik wens U veel leesplezier.
Jos van de Ven.
Activiteiten augustus 2021.
Alle activiteiten onder voorbehoud.
Woensdag 04: Schietwedstrijd senioren.
Donderdag 05: Ledenvergadering, “Jan van
Doorenpaviljoen”. Aanvang 20:30 uur.
Zaterdag 07: kermistoernooi Kruisboog op
Wip bij Gilde Sint Agatha Boekel.
Zaterdag 14: Gerard en Ine Maas 40 jaar
getrouwd.

Zondag 15: Bijeenkomst kring i.v.m. schieten
29 augustus.
Zaterdag 21: Gildeweekend. Koningschieten
Sint Margarethagilde.
Zondag 22: Gildeweekend. Schieten om
Bavariabeker Onze lieve Vrouwe Gilde.
Woensdag 25: DB-vergadering
Zaterdag 28: Federatie-dag in Den Dungen.
Zondag 29: Bejaardenkoning +
Boogschieten door kringbestuur (2020 en
2021) Op het “Jan van Doorenpaviljoen “.
Verjaardagen in augustus.
Deze maand kunnen we gaan zingen voor 2
jarigen.
14 augustus: Pieter van Dinter.
24 augustus: Ben van Noordwijk.
Allen proficiat en een fijne dag toegewenst.
“Jan van Doorenpaviljoen”.
We hebben nieuwe stoelen aangeboden
gekregen en deze staan inmiddels al in ons
paviljoen. De oude stoelen zijn al verkocht en
opgehaald. Jeroen Evers heeft zijn talent op
marktplaats aangesproken en heeft een mooi
prijsje weten te bedingen.
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Column door Chris Arts
Ontbossing.
Ik zou dit verhaal willen
beginnen met een bekende grap. De vraag:
wat is uw beroep?
Ik ben boomkapper in de Sahara.
De reactie van de vraagsteller: daar staan toch
helemaal geen bomen! Het antwoord: klopt,
nu niet meer. Dit is de opstap naar een stukje
tekst over de wereldwijde ontbossing.
Ik lees graag, vooral Russische schrijvers,
onder andere K. Paustovski (1892-1968).
Recent is van de laatste genoemde een
schitterende verhalenbundel verschenen
getiteld “De muziek van de herfst”. De
verhalen van Paustovski vinden hun
oorsprong in de talloze omzwervingen die hij
over de wereld gemaakt heeft en de
ontmoetingen met zeer uiteenlopend en
boeiend volk, waaronder een zeeman uit
Zuid-Afrika in 1959.
Deze zeeman vertelde over de ontbossing van
het Afrikaanse continent. Hij vertelt dat ZuidAfrika bezig is te sterven. Waterbronnen
drogen uit, grazige valleien zijn door droogte
verschroeid. De vruchtbare bovenlaag van de
grond is door erosie aangetast en in heet,
dood stof veranderd. Erosie is de uitspoeling

en de verstuiving van de bodem op plaatsen
waarvan de structuur is verstoord door de
vernietiging van bomen en grasgrond. De
aarde verandert snel in een woestijn. Nergens
in de wereld heeft de vernietiging zo’n
omvang genomen als in Afrika.

aanhoudende en grootschalige ontbossing.
Hieronder vallen bijvoorbeeld het
Amazonegebied, Borneo en Sumatra maar
ook het oosten van Australië. In China vindt
een grotere ontbossing plaats dan in het
Amazonegebied.

Er bestaat een gouden regel. Tsjechov (18601904) heeft daar al over geschreven. Het
komt erop neer dat elk mens gedurende zijn
leven minimaal 1 boom moet planten en
opkweken. Deze actie zou nog geweldiger
zijn wanneer iemand niet alleen een boom
zou planten maar bovendien geen boom zou
verspillen. Wij verbruiken meer bomen dan
we aanplanten. Dat gebeurt vaak uit
achteloosheid, onwetendheid,
onverschilligheid of economisch belang. We
stellen ons te inschikkelijk op tegenover
mensen die uit gebrek aan beschaving, de
natuur vernietigen.

Gebieden worden ontbost om verschillende
redenen. Landbouw is verantwoordelijk voor
80% van de wereldwijde ontbossing.
Daarnaast verdwijnen bossen door houtkap
voor pulpplantages, voor de aanleg van
wegen, voor de mijnbouw. De plantages zijn
vaak bedoeld voor soja, palmolie of weides
voor vee.

Bossen zorgen voor schoon water, ze bieden
een thuis aan mensen en dieren en ze zijn een
belangrijke bondgenoot in onze strijd tegen
klimaatverandering. Toch gaan we niet goed
met bossen om: iedere twee seconden
verdwijnt er maar liefst een voetbalveld aan
bos. Een aantal belangrijke en onmisbare
gebieden staat ontzettend onder druk door

Soja wordt voor een groot deel gebruikt voor
veevoer, waarvan Nederland een grote
importeur is. Palmolie is een belangrijke
grondstof voor veel producten en de vraag
ernaar stijgt hard. Prachtige diersoorten zoals
de olifant, neushoorn, tijger en orang-oetang
verdwijnen omdat hun leefgebied wordt
bedreigd door oprukkende palmolie
plantages.
In zijn strijd voor het klimaat wil EUcommissaris F. Timmermans minstens drie
miljard bomen planten. Dat klinkt veel, maar
is dat ook zo? En nog belangrijker: helpt het?
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Wanneer niet meer gedaan wordt aan
natuurbehoud, regeringsleiders nauwelijks
aangesproken worden op hun beleid op dit
gebied, dan heeft erover schrijven weinig zin.
Misschien een idee om op het Gildeterrein
bomen bij te planten gelijk aan het aantal
leden?
Chris
Vrienden van het Gilde.
Er is weinig te melden aan het front.
Corona heeft een jojo-effect en gaat weg en
komt weer terug. Voor ons betekent dit dat
we telkens een pas op de plaats moeten
maken wat betreft onze activiteiten.
Voor ons en onze leden is het soms om
moedeloos van te worden.
Wel hebben we een kleine verrassing in petto
voor onze vrienden al is het maar om te laten
merken dat we er nog zijn.
In de komende periode wordt deze verrassing
aan geboden.
We laten onze vrienden niet in de steek net
zomin als dat onze vrienden ons niet in de
steek laten.
Blijf gezond.
Jarige Vrienden in augustus.
03 augustus Cor van de Ven
11 augustus Hans Verhoeven

13 augustus Frans Biemans
22 augustus Frans Verschuuren
27 augustus Theo Schepers
Allen proficiat en een prettige
verjaardag toegewenst.
Even lachen.
Contractverlenging
De zoon van een beroemde profvoetballer
komt thuis van school met zijn eindrapport.
"En? is het gelukt?" vraagt de vader
nieuwsgierig.
"Ja hoor", zegt de zoon, "mijn contract voor
groep 6 is met een jaar verlengd!"
Geen zin
Jantje is aan het gamen als zijn moeder zegt:
"Kom ik wil weer eens naar het strand, ga je
mee?"
Jantje zegt: "Ik heb geen zin, mam!"
Moeder: "Dan maak je maar zin."
Die avond zegt Jantje: "Ma, ik wil
pannenkoeken."
Moeder: "Maar ik heb geen pannenkoeken!"
Jantje: "Dan maak je maar pannenkoeken...."

Even puzzelen
Sudoku

