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Gildenbroeders, zusters, vrienden en 

overige belangstellenden. 

Voor U ligt de nieuwsbrief november 2022.  

De nieuwsbrief staat weer boordevol 

activiteiten van de afgelopen tijd en het 

programma voor de komende maand. 

De komende maand is het ook feest in huize 

Pennings want Toon en Riky zijn 60 jaar 

getrouwd en dat wordt op zaterdag 5 

november gevierd met de familie waarvan ik 

gelukkig ook deel uit mag maken. 

We wensen Toon en Riky een fijne dag. 

Verder vieren we ook weer onze patroonsdag 

op zondag 13 november met aansluitend de 

intocht van Sinterklaas. Zoals gewoonlijk 

zullen Dave en Maaike Prinsen ons weer een 

lekker brunch voorschotelen.  

Na deze dag komen we in de rustmodus 

hoewel dit zeker niet voor iedereen het geval 

zal zijn. De organisatie van ons gildefeest in 

2024 dendert gewoon door evenals de 

inmiddels ingestelde commissies.  

Verder heeft Jeroen Evers aangegeven dat hij 

de taak van commandant wel op zich wil 

nemen mits hij door Henk van der Velden 

wordt geïnstrueerd. Als het aan zijn postuur 

ligt zal hij zeker respect afdwingen.  

En dan hebben we nog een topper in ons 

midden. Stein Evers is hard op weg om Henk 

van der Velden de loef af te steken met het 

schieten en hij verovert de ene na de andere 

prijs. Als klap op de vuurpijl heeft hij zich tot 

Jeugdkoning van de NBFS geschoten. 

Lees er de verslagen maar op na in dit blad. 

Ik wens U veel leesplezier. 

Jos van de Ven. 

 

Activiteiten november 2022.  

Woensdag 2 november: Schietwedstrijd 

senioren op het “Jan van Doorenpaviljoen”. 

Donderdag 3 november: Ledenvergadering 

“Jan van Doorenpaviljoen” aanvang 20:30 u. 

Zondag 13 november: Viering patroonsdag. 

Zondag 13 november: Intocht Sinterklaas. 

Woensdag 23 november: DB-vergadering  

 

Verjaardagen in november. 

In november hebben we een jarige. 

04 november: Erebroeder Henk Sterken. 

Proficiat en een fijne dag toegewenst. 

 

Overlijden moeder Prinsen. (redactie) 

Op maandag 26 september jl. is mevrouw 

Prinsen op de gezegende leeftijd van 95 jaar 

overleden. Ze was de moeder van onze 

beschermeer Dave Prinsen. Jarenlang 

verzorgde zij, samen met man Harrie, de 

traditionele kermisborrel die bijna 160 jaar 

door de familie Prinsen geschonken werd. De 

laatste jaren woonde ze in een beschermde 

omgeving van Beek en Donk en later in een 

zorghotel in Heeze. 

De uitvaart op vrijdag 30 september is 

uiteraard bijgewoond door een delegatie van 

ons gilde. We wensen Dave en de overige 

familieleden sterkte met dit verlies. 

 

Uit het archief. (Jos Biemans)  

De voorbereiding van het 

gildefeest van 8 en 9 juni 2024 

werpt zijn schaduw al vooruit; 

de secretaris meldde in de 

vorige nieuwsbrief dat de organisatie 
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inmiddels staat als een huis. Mijn bijdragen 

aan de komende nieuwsbrieven zullen 

bestaan uit terugblikken naar het gildefeest 

van zondag 22 juni 1936 ter gelegenheid van 

het 612½-jarig bestaan van het Onze Lieve 

Vrouwegilde. Ik citeer uit ‘De 

Zuidwillemsvaart’ van maandag 22 juni 

1936:  

Dat het schutsgilde in onze contreien nog in 

hoge eere staat, hebben gisteren prachtig 

geslaagde feesten ter gelegenheid van het 

612½-jarig bestaan der O. L.Vrouwe-gilde te 

Aarle-Rixtel weer eens bewezen. Er is 

welhaast geen enkele instelling ten 

plattelande in ons Zuiden, welke in al haar 

uiterlijke vormen, gewoonten en gebruiken 

zoozeer aan een verleden van vele honderden 

jaren herinnert. Dreigden enkele jaren 

geleden veel van de kenmerkende 

eigenaardigheden van 't gilde verloren te 

gaan, dit had 'n gelukkige reactie, welke 

leidde tot de oprichting van de Federatie van 

Schuttersgilden, eerst voor 't Brabantsche, 

spoedig voor het geheele land. Van nu af 

staat er weer 'n instantie klaar om te waken, 

dat het oeroude gildewezen zoo zuiver en 

volledig mogelijk voor ons volk en 't 

nageslacht blijft bewaard. Boxmeer ging dit 

jaar voor met het Federatie-gildefeest, dat 

reeds 'n vooruitgang was en gisteren vierde 

een der oudste gilden van 't land te Aarle-

Rixtel een jubeltij in al haar ouden luister 

met wapperende vendels, tromgeroffel, 

knallende geweren en schuimend bier. Een fel 

stralende zomerzon heeft den onmisbaren 

luister geschonken aan Aarle's Gildefeest, dat 

dank zij de perfecte organisatie een vlot en 

geslaagd verloop had en waarop jong en oud 

volop heeft kunnen genieten.  

Zaterdagavond reeds werden de feesten 

ingeluid. In café Kuipers aan de Kanaalbrug 

kwamen te 6 uur het jubileerend gilde van O. 

L. Vrouw met het St. Margaretha-gilde uit 

Aarle-Rixtel, en het St. Antoniusgilde uit Beek 

en Donk, de harmonie „De Goede Hoop" en 

het feestcomité bijeen om vandaar naar de 

feestweide in de Kerkstraat te trekken. Hier 

opende de voorzitter van het feestcomité, de 

heer M. S. van Roy, met een korte rede het 

festijn. Na een welkom aan gasten en gilde-

vrienden zeide hij o.m.:  ‘Moedig en 

ondernemend is het in elk geval, het aan te 

durven, in dezen aan optimisme zoo armen 

tijd, een dergelijk feest te organiseeren. En 

toch, blijheid van geest hebben we noodig in 

deze in sociaal en oeconomisch opzicht 

ontredderde maatschappij. Blijheid van 

geest, die zorg en kommer voor ons wat 

lichter maken, voor een wijle zelfs verdrijven. 

De nooden van den tijd wijken niet voor het 

een of ander feest; het zou te dwaas zijn dit te 

willen verkondigen, maar de toch te torsen 

levenslasten onder somber gepeins en 

onnoodige melancholie te aanvaarden om ze 

alzoo te verdubbelen zou nog dwazer zijn. En 

daarom, weg met alle zwaarmoedigheid, 

ondanks de donkerte van den tijd; vreugde-

uitingen moet men hooren en om deze te 

bevorderen, zullen we feest gaan vieren! 

Feest, juist in dezen tijd, het moge voor 

sommigen paradoxaal klinken, ik juich het 

toe. Of ons feest slagen zal is afhankelijk van 

uwen wil. Weken, maanden van 

voorbereiding, waarin èn gilde èn feestcomité 

veel van hun tijd en prestatie gaven, anderen 

in geldelijke bijdragen dat werk steunden, 

vragen thans van u, geacht publiek, vooral 

van Aarle-Rixtel, eenige waardeering. Die 

waardeering zullen we graag zien in een 

algemeene viering, allen voor het feest en het 

feest voor allen, een symptoom van 

saamhoorigheid en gemeenschapszin, zoóals 

we dat in het verleden tot ons groot genoegen 

zoo dikwijls mochten zien. De algemeene 

viering door u inwoners van Aarle-Rixtel 



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

                                                                   NIEUWSBRIEF november 2022 

 

prikkelt den vreemdeling om spontaan mee te 

doen. Naast dezen moreelen steun vragen wij 

ook uwen financieele bijdrage door het 

koopen van een entree, feestgids of bloempje; 

ik zeg het den marktkramer na. Alles aan een 

dubbeltje! ‘ 

Spreker heette hierna speciaal welkom het 

Gilde St. Antonius en haar vendelzwaaiers uit 

Beek en Donk onder leiding van Nederland's 

Kampioen, den heer Vereyken, en de 

harmonie ,,De Goede Hoop" met haar 

actieven, werkzamen directeur, den heer L. 

Houet. Met de beste wenschen voor het 

Welslagen verklaarde spreker het gildefeest 

ter viering van het 612½-jarig bestaan van de 

„Blauwe Schut" officieel geopend. De 

vendelkampioen van Nederland vergastte 

hierna de aanwezigen op een demonstratie 

der sierlijke kunst van het vendelzwaaien. 

Zijn kunstige zwaaiïngen en wendingen met 

het zijden vaandel hadden de volle aandacht 

en een stormachtig applaus beloonde dit 

optreden van den heer Vereyken. Het 

groepvendelzwaaien door den kampioen en 

vier medeleden van St. Antonius stond 

eveneens op hoog peil. De voorzitter van het 

feestcomité bracht de Beek en Donksche 

gildebroeders voor deze gastvoorstelling 

hartelijk dank en huldigde speciaal den heer 

Vereyken met overreiking van een gouden 

draagmedailie. Tot slot van den avond 

concerteerde harmonie „De Goede Hoop". 

Jammer was het, dat het korps zoo primitief 

en te dicht in de nabijheid der 

vermakelijkheden — waarvan zelfs de orgels 

niet wisten te zwijgen! — was geïnstalleerd. 

Het was voor den heer Houet en zijn korps 

wel zeer ondankbaar musiceeren, terwijl ook 

het genot voor het publiek grootendeels 

verloren ging.  

Column door Chris Arts  

Ei. 

Een ei is geen ei, twee ei is een  

half ei, drie ei is een Paasei.  

 

Over eieren gesproken.  

Wat kun je tegenwoordig nog  

eten, zonder te denken: Gezond? Belastend 

voor het milieu? Besmet? Te duur? 

 

Een ei hoort erbij. Het kan gebakken, 

gepocheerd of gekookt gegeten worden. 

Verwerkt in mayonaise of in een advocaatje? 

Rauw eten is uit den boze, toch zijn er 

mensen die een ei rauw eten. 

 

Er gaan veel fabeltjes rond over het eten van 

eieren. Het gevolg hiervan is dat veel mensen 

bang zijn om meer dan twee eieren per week 

te eten en sommigen gooien zelfs de 

eierdooier weg en eten alleen het eiwit.  

 

In 1968 is er verwarring rondom eieren 

ontstaan doordat er een link is gelegd tussen 

het eten van eieren en een hoog 

cholesterolgehalte. Hierbij gaat men ervan uit 

dat een hoog cholesterol slecht is voor je 

lichaam, met name voor hart- en bloedvaten.  

Het klopt dat er in eidooier veel cholesterol 

zit. Ongeveer 200 mg per eidooier. Maar dit 

wil nog niet zeggen dat het eten van eidooier 

je cholesterolniveau verhoogt.  

 

Net zomin dat door het eten van vet 

automatisch je vetpercentage stijgt. Je 

lichaam werkt veel complexer. Cholesterol 

wordt van nature door het lichaam zelf 

gevormd. Zou je te weinig cholesterol eten 

dan produceert de lever gewoon wat meer. 

Het blijkt dan ook dat bij circa 70% van de 

mensen het eten van eieren geen effect heeft 

op hun cholesterolgehalte. 

 

Cholesterol is de basisgrondstof voor enkele 

belangrijke hormonen: onder andere 

oestrogeen en testosteron. Wat denk je: als 

cholesterol zo slecht zou zijn voor je hart- en 
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bloedvaten, zou je lever het dan zelf in grote 

hoeveelheden aanmaken? Er zijn inmiddels 

aanwijzingen waaruit blijkt dat cholesterol 

niet de veroorzaker is van hart- en 

vaatziekten. Net zomin als verzadigd vet 

trouwens.  

 

Eieren zijn een waardevolle bron van goede 

eiwitten. Een ei bevat alle aminozuren die je 

dagelijks nodig hebt. Een ei bevat diverse 

vitaminen zoals vitamine A en vitamine B12. 

Verder bevat het ijzer, zink, selenium en 

foliumzuur. Uit onderzoek blijkt dat het eten 

van eieren het gezonde cholesterol (HDL) 

verhoogt en het slechte cholesterol (LDL) 

kan verlagen.  

 

Let wel op de kwaliteit van eieren. De 

gezondste eieren komen van gezonde kippen 

die gezond voer hebben gekregen. Kippen 

horen buiten rond te scharrelen. Dooiers van 

loslopende kippen, die gevarieerde voeding 

krijgen zijn veel geler dan dooiers van 

legbatterij- of scharrelkippen. Hoe geler de 

dooier hoe beter, hoe lekkerder.  

 

Bewaar eieren buiten de koelkast want soms 

is het handig om ze op kamertemperatuur te 

hebben zoals bij het maken van je eigen 

mayonaise. Echter, in de koelkast bewaren 

verkleint de kans op salmonellabesmetting. 

 

Het Voedingscentrum geeft het advies om 2 - 

3 eieren per week te eten, maar ze geven geen 

maximum. Voor vegetariërs 3 - 4 eieren. 

 

Hoe test je of een ei vers is? Leg een ei in een 

kom met water. Vers blijft het plat op de 

bodem liggen. 1 a 2 weken oud stijgt het aan 

een zijde een beetje. 3 a 4 weken oud dan 

staat het op een punt. Drijft het aan de 

oppervlakte, dan is het bedorven. 

 

Hoe kun ze vaststellen of een ei gekookt is of 

ongekookt? Door het rond te draaien op een 

keukenblad. Gekookt draait sneller rond. 

 

En hoe kun je een enkel ei het best vervoeren: 

in je broekzak of onder een hoed? 

Chris. 

 

(red.) Wat dat laatste betreft is bewezen dat in 

ieder geval de hoed niet het beste 

vervoeradvies is hè Chris. 

 

Schietwedstrijden. (Henk van der Velden) 

Stein Evers en Gerard Maas presteren 

goed bij het Brabants wipschieten op de 

Noord-Brabantse Federatie van 

Schuttersgilden.  

Op zondag 2 oktober 2022 heeft bij het Sint 

Antonius Abt gilde in Terheijden onder 

auspiciën van de NBFS het federatietoernooi 

plaatsgevonden. Ook hier hebben de schutters 

uit Laarbeek deelgenomen. Grote winnaar 

was Stein Evers die zich tot Jeugdkoning 

2022 schoot op de houten vogel, tevens wist 

hij zich de 3e plaats toe te eigenen op het 

onderdeel Personeel Opgelegd. Gerard Maas 

was deze dag ook goed op dreef en schoot 

zich tot 2e op het onderdeel Personeel 

Opgelegd en 7e op het onderdeel Personeel 

Vrije Hand een knappe prestatie. Tot slot 

schoot Gerard van Ganzewinkel van het Sint 

Margaretha gilde uit Aarle-Rixtel zich tot 7e 

Personeel Vrijehand. 

 
De kampioenen van de NBFS.  

V.l.n.r. Gerard Maas, Stein Evers en Gerard 

van Ganzewinkel 
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Stein Evers Onze Lieve Vrouwe Gilde A-R 

Erekampioen Brabants Wipschieten.  

Op zondag 9 oktober heeft het Gilde St. 

Antonius en Sebastianus Gemert een 

Kringschietwedstrijd gehouden op het “Jan 

van Doorenpaviljoen” in Aarle-Rixtel.  

Ook zijn hier de kringkampioenschappen 

Peelland 2022 geschoten.  

 
Stein Evers legt aan. 

 

De opkomst van de schutters was groot en 

hiermede was er veel concurrentie voor de te 

winnen prijzen. Erekampioen werd Stein 

Evers. 2e Kampioen Goen Vorstenbosch Sint 

Servatius Gilde Lieshout. Jos Kuijpers ook 

van het Sint Servatius Gilde Lieshout was 

goed op dreef en werd 6e vrije Hand, 5e 

Personeel en 2e Bejaarden. Hans van den 

Boomen Gilde St. Antonius en Sebastianus 

Gemert werd 5e Vrije Hand. Henk van der 

Velden wist de 1e prijs Vrije Hand te 

bemachtigen en 2e prijs Personeel. De 

puistprijzen waren voor: 2e Jan Rovers Beek 

en Donk 3e Pieter van den Boomen Gemert, 

4e Jan van Katwijk Gemert, 5e Mari van den 

Elsen Gemert en 7e Willy Tielemans Gemert. 

 

Laarbeeks Kampioenschappen 2022 

Brabants wipschieten.  

Op zondag 16 oktober heeft er op het 

schietterrein “t Wipke” in Beek en Donk de 

afsluitingswedstrijd Laarbeek Kampioen 

plaats gevonden. Er zijn in de zomer 15 

wedstrijden geschoten en de 

afsluitingswedstrijd die meetellen voor het 

kampioenschap. De gilden uit Laarbeek en 

Gemert hebben hieraan deelgenomen. De 

uitslag was als volgt: Opgelegd: 1e Henk van 

der Velden, 2e Jan Rovers, 3e Mario van den 

Elsen beide van het Leonards gilde Beek en 

Donk. Vrije hand:1e Henk van der Velden, 2e 

Gerard Maas en 3e Hans van den Boomen 

van het gilde Sint Antonius en Sint 

Sebastianus Gemert. Er is op die dag ook nog 

geschoten om de guldenbekers deze zijn 

gewonnen door: Opgelegd Dirk van den 

Boomen Sint Antonius en Sint Sebastianus 

Gilde Gemert. Vrijehand eveneens Dirk van 

den Boomen Sint Antonius en Sint 

Sebastianus Gilde Gemert.  

 
De winnaars Henk van der Velden en Dirk 

van den Boomen. 
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Na de wedstrijden is het zomerseizoen 

afgesloten met een lekkere maaltijd en werd 

er nog een glaasje gedronken alvorens 

huiswaarts te keren. 

 

Sint Servatiusgilde Lieshout wint Viertal 

kringwedstrijd. 

Op zondag 23 oktober heeft er een kring-

wedstrijd Brabants wipschieten plaatsge-

vonden bij gilde Sint Antonius Abt Lierop, 

het Sint Servatius gilde uit Lieshout wint het 

onderdeel viertal met de Schutters Gerard van 

der Linden, Berry, Vorstenbosch, Goen 

Vorstenbosch en Bert Vorstenbosch.  

Een mooie prestatie.  

Ook op persoonlijk vlak schoorde de 

schutters uit Lieshout goed. te weten bij het 

onderdeel Kampioen 2e Berry Vorstenbosch  

Personeel 4e Berry Vorstenbosch. 

Bij de Bejaarden 1e Goen Vorstenbosch.  

en 2e Gerard van der Linden van hetzelfde 

gilde. 

Op het onderdeel Personeel 3e Gerard van 

Ganzewinkel van het Sint Margaretha 

gilde Aarle-Rixtel ook wordt hij op het 

onderdeel Vrije Hand 6e.  

Hans van den Boomen Sint Antonius en 

Sebastianus Gilde Gemert behaald de 5e  

plaats Vrije Hand. Ook is er nog een 

puistprijs voor Jan Rover van het Leonardus 

gilde Beek en Donk. 

Seniorencompetitie. (redactie) 

De seniorencompetitie schieten wordt op de 

eerste woensdag van de maand gehouden op 

toerbeurt bij een gilde in kring Peelland. 

De eerste wedstrijd begint in november en 

eindigt met de laatste wedstrijd in oktober. 

Ons gilde wordt vertegenwoordigd door: 

Henry van der Putten, Gerard Maas en Henk 

van der Velden. De deelnemers mogen 2 

wedstrijden missen. In plaats hiervan mogen 

ze de 2 wedstrijden met de minste punten 

laten vervallen. Uiteindelijk komt hier een 

winnaar uit en het zal u niet verbazen dat 

Henk van der Velden de winnaar is van de 

competitie 2021/2022. Gerard Maas is (in 

voetbaltermen) nog net in het linker-rijtje 

geëindigd op de 15 plaats. Henry van der 

Putten heeft nogal wat wedstrijden moeten 

missen en is uiteindelijk blijven steken op de 

28e plaats. De nieuwe competitie 2022/2023 

vangt weer aan op woensdag 2 november. 

 

Opening “De Bimd”. (redactie) 

Op zaterdag 15 oktober was het dan zo ver en 

werd het natuurgebied op onze grond in “De 

Bimd” officieel geopend. Aarle-Rixtel is 

weer een prachtig stukje natuur rijker. 

Dit stuk is zorgvuldig aangelegd door de 

leden van het IVN en wordt ook door hun 

onderhouden. Er zijn al diverse vogelsoorten 

gespot zoals de ijsvogel en het is zeker een 

aanwinst.  

 
De ijsvogel 

 

De opening werd verricht door de 

burgemeester en door ons gilde ondersteund 

met een vendelgroet. 

 
V.l.n.r. Burgemeester Frank van der Meijden, 

Ben Swinkels (IVN) en Jos van den Heuvel. 
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We mogen trots zijn op dit gebied waarin rust 

de boventoon speelt en gesloten blijft voor 

publiek. Alleen op afspraak in overleg met 

het IVN kunnen er rondleidingen gedaan 

worden. 

 

 
Thomas van den Burgt met de vendelgroet. 

 

 

 

 

Vrienden van het Gilde. (redactie) 

Voor de vrienden is op dit moment weinig te 

melden of het zou de datum voor de 

“Vriendendag“ 2023 moeten zijn. 

Deze is op zondag 7 mei en jullie worden 

weer van harte uitgenodigd. Noteer deze 

datum alvast in uw agenda want deze dag 

staat altijd bol van de gezelligheid waarbij 

een hapje en een drankje niet kan ontbreken. 

En er wordt geschoten om de Hagelkruis-

trofee. Wie ontfutselt Henk Manders deze 

felbegeerde trofee en mag zich ’n jaar 

Hagelkruiskoning noemen of probeert Henk 

zijn geheime wapen in te zetten zodat hij er 

weer met de buit vandoor gaat? We zullen het 

gaan beleven. 

Overigens zijn er ook nog een aantal vrienden 

actief voor ons gildefeest in 2024 en dat 

stellen we bijzonder op prijs want alle hulp is 

welkom. 

We houden u op de hoogte. 

 

Jarige Vrienden in november. 

05 november Tonny Gevers 

08 november Jan den Mulder.  

18 november Han Bouwman.  

24 november Harrie Manders. 

Allen proficiat en een prettige  

verjaardag toegewenst. 

 

 

Even Puzzelen. (redactie) 

Sudoku 

 
 

 


