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Gildenbroeders en overige
belangstellenden.
Voor U ligt de nieuwsbrief voor januari 2020.
Koning winter zou allang in het land moeten
zijn maar hij laat goed op zich wachten. Zoals
het er nu uitziet zullen we geen witte kerst
krijgen. We horen niet alleen over klimaatverandering maar we kunnen het ook met
eigen ogen aanschouwen. Waar zijn de
winters van vroeger gebleven. Voordeel is
wel dat we op een veilige manier rond
kunnen gaan voor schutsgeld. Het staat me
nog vers in het geheugen dat we door sneeuw
en over ijs moesten bij al die voordeuren.

Ik zie mijn schutspartner nog op zijn
achterste gaan.
Ik denk dat dat ook wel het enige voordeel is.
Het wordt nog een hele opgave om het tij te
keren hoewel de natuur zich niet zo
gemakkelijk laat sturen. Toch heb ik te doen
met de boeren die het kind van de rekening
lijken te worden. Ik hoop dat we er met z’n
allen uitkomen en dat er niet telkens een
rechter aan te pas hoeft te komen. We zullen
maar verder gaan met de kerstgedachte en het
nieuwe jaar positief tegemoet treden.
Een nieuw jaar dat begint met uiteraard de
nieuwjaarsborrel op 9 januari en weer een
gezellige avond prijsrikken op 23 januari.
En voor sommige onder ons weer veel
vergaderingen op kring en federatieniveau.
Verder ontvangt u bij deze nieuwsbrief het
voorlopige jaarprogramma 2020 wat
uiteraard nog vastgesteld moet worden in
onze jaarvergadering.
Fijne feestdagen en gezellige jaarwisseling.
Ik wens U veel leesplezier.
Jos van de Ven.
Activiteiten januari 2020.
Donderdag 02: Nieuwjaarsreceptie gemeente
Laarbeek.
Zondag 05: Wintercompetitie geweerschieten op het “Jan van Doorenpaviljoen”.
Woensdag 08: Schietwedstrijd senioren
Lierop

Donderdag 09: Nieuwjaarsborrel “Jan van
Doorenpaviljoen”. Aanvang 19:00 uur.
Zondag 12: Jaarvergadering schietcommissie
kring Peelland te Liessel.
Zondag 12: Wintercompetitie geweerschieten op het “Jan van Doorenpaviljoen”.
Woensdag 15: Bestuursvergadering.
Zondag 19: Jaarvergadering vendelcommissie Aarle-Rixtel.
Zondag 19: Wintercompetitie geweerschieten op het “Jan van Doorenpaviljoen”.
Donderdag 23: Prijsrikken in het “Jan van
Doorenpaviljoen”. Aanvang 20:00 uur.
Donderdag 23: Jaarvergadering Commissie
Standaardrijden te Bakel
Zondag 26: Jaarvergadering commissie
trommen en bazuinblazen Beek en Donk.
Zondag 26: Wintercompetitie geweerschieten
op het “Jan van Doorenpaviljoen”.
Donderdag 06 februari: Jaarvergadering in
het “Jan van Doorenpaviljoen” om 20:00 uur.
Verjaardagen in januari.
De jarigen deze maand zijn.
01 januari Gildepastor Ton Schepens.
01 januari Willy Otten
01 januari Jeroen Evers
12 januari Henk van de Ven
21 januari Kailey Gruijters
Allen proficiat en een fijne dag toegewenst.
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Prijsrikken donderdag 23 januari.
(redactie)
Na een gezellige prijsrikavond in september
is besloten om dit deze winter nomaals te
herhalen en wel op donderdag 23 januari.
Uiteraard in ons gezelligge “Jan van
Doorenpaviljoen”.
De aanvangstijd is 20:00 uur en er zijn weer
mooie prijzen te winnen.
De deelname geldt uiteraard ook voor onze
vrienden en er wordt binnenkort nog een
uitvraag gedaan om u op te geven.
Nieuwjaarsreceptie donderdag 9 januari.
De nieuwjaarsborrel wordt gehouden in het
“Jan van Doorenpaviljoen”. Vanaf 19:00 uur
bent U allen, van harte welkom en treden we
het nieuwe jaar tegemoet met een hapje en
een drankje.
Ook onze vrienden zijn van harte welkom op
de nieuwjaarsborrel,
Jaarvergadering donderdag 06 februari.
Op donderdag 6 februari is het weer zo ver en
wordt onze jaarvergadering gehouden.
De vergadering begint om 20:00 uur en
wordt gehouden in het “Jan van
Doorenpaviljoen”. Uiteraard zijn ook onze
Gildenzusters van harte welkom. In de
komende tijd ontvangt u de agenda en het
jaarverslag van het afgelopen Gildejaar.

Column door Chris Arts
Sluis Terneuzen.
In deze column is al een paar
keer het zilte water in Zeeland
aan bod gekomen. Nu gaat het
over de nieuwe sluis die in
Terneuzen wordt aangelegd.
Het kanaal van Gent naar Terneuzen verbindt
de stad Gent in België met de Westerschelde.
Het kanaal is circa 32 km lang en komt in Sas
van Gent Nederland binnen en mondt uit in
Terneuzen.
Het kanaal is een hoofdvaarweg voor de
scheepvaart en is onderdeel van de
hoofdtransportroute Gent-Duitsland. In het
begin van de 19e eeuw liep het kanaal tot Sas
van Gent. Koning Willem I heeft besloten om
het kanaal door te trekken naar Terneuzen.
Grensoverschrijdend was dit nog niet,
immers België werd pas onafhankelijk van
Nederland in 1830.
De laatste jaren zijn veel bouwwerken door
Rijkswaterstaat in Zeeland aangelegd. Eerst
de Westerschelde tunnel met een lengte van
6,7 km onder de Westerschelde.
Daarna de tunnel onder het Kanaal van
Gent naar Terneuzen, de Sluiskil tunnel.
Deze zorgde ervoor dat de draaibrug over het
kanaal door het autoverkeer vermeden kon
worden. Deze grootste draaibrug van Europa
stond 8 uur per dag open om de schepen door
te laten. Omrijden kan via het sluizencomplex

in Terneuzen, wat net zo tijdrovend is als
wachten voor de brug.
Een project wat recent gestart is, is de
uitbreiding van het sluizencomplex in
Terneuzen. Momenteel zijn er drie sluizen die
in de huidige constructie een knelpunt voor
de scheepvaart vormen. De kleinste sluis
wordt afgebroken en daar komt een nieuwe,
grotere sluis voor in de plaats.
De schepen worden steeds groter en kunnen
de huidige sluizen niet passeren. De toegang
tot de havens van Terneuzen en Gent en de
doorstroming naar België en Frankrijk wordt
met de aanleg van de nieuwe sluis verbeterd.
En natuurlijk, het levert werkgelegenheid op
hoewel dat laatste twijfelachtig is. Er werken
in het hele project weinig Nederlanders.
Desalniettemin zal er in de regio toch wel iets
aan de strijkstof blijven hangen.
Het bouwterrein van de nieuwe sluis is
recent nog groter geworden door het
opspuiten van grote hoeveelheden zand.
Hierop begint de aanleg van het zogenaamde
binnenhoofd, waar de bruggen en deuren van
de sluis geplaatst worden. Het autoverkeer
rijdt over bruggen en niet over de
sluisdeuren. Aan de kant van de
Westerschelde wordt het buitenhoofd
gebouwd. In het midden hiervan komt een
sluiskolk. In die sluiskolk worden heipalen
geslagen om een bouwkuip te maken voor de
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bodemroosters. Via deze roosters stijgt en
daalt het water als de sluis in gebruik is.
Het slaan van de heipalen en de stalen
wandplaten voor de kade heeft bij de
bevolking van Terneuzen voor de nodige
ophef gezorgd. Bij de bouw van de vorige
sluis gingen tijdens de werkzaamheden, de
muren van hun woningen scheuren, te
vergelijken met de beschadigingen aan
woningen in het Groningse
gaswinningsgebied. Technieken zijn
verbeterd, we wachten af.
Het uitgangspunt is dat de breedte op de
bodem tweemaal zo groot moet zijn als de
breedte van het grootste toegelaten vaartuig,
het zogeheten maatgevend schip. De nieuwe
sluis zal 427 m bij 55 m groot worden:
dezelfde maten als de nieuwe sluizen van het
Panamakanaal. In de sluis kunnen schepen
worden geschut van 366 m lang en 49 m
breed, met een diepgang tot 14,5 m. Dit
betekent een laadvermogen van maximaal
140.000 ton. De kosten voor de aanleg
bedragen iets meer dan 1 miljard euro.
De huidige Oostsluis en Westsluis, die in
2018 een ingrijpende vernieuwing hebben
ondergaan, blijven bestaan.
Vrienden van het Gilde. (redactie)
Ook voor onze vrienden nadert het einde van
2019 en natuurlijk wens ik jullie ook fijne

feestdagen en hele gezellige en veilige
jaarwisseling en een voorspoedig 2020.
Uiteraard denken we aan het eind van het jaar
nog even terug aan de vrienden waarvan we
het afgelopen jaar afscheid hebben moeten
nemen. Afscheid nemen is nooit leuk maar
bedenk dat niemand het eeuwige leven heeft
en dat er voor iedereen weer hoop op geluk
gloort in het nieuwe jaar.
Ook hebben we weer enkele nieuwe vrienden
mogen bijschrijven in ons register. Het
maken van nieuwe vrienden is niet
vanzelfsprekend in een tijd waarin mensen
verharden en meer en meer aan zichzelf
denken. Ook in het nieuwe jaar zijn onze
vrienden weer van harte welkom op het “Jan
van Doorenpaviljoen”. Naast de nieuwjaarsborrel op 9 januari a.s. hebben we ook nog
het prijsrikken op donderdag 23 januari.
Hiervan komt nog een uitnodiging.
En als klap op de vuurpijl de “vriendendag”
op zondag 3 mei. Ook hiervan komt uiteraard
nog een uitnodiging.
Jarige Vrienden in januari.
09 januari Jack Geene
11 januari Laurent Verhoeven
Proficiat en een prettige verjaardag
toegewenst.

Even lachen. (redactie)
Wijze Raad
Er zat een jonge vrouw in het park en die
zette samen met haar beste vriendin alles op
een rijtje voor wat betreft haar idee van een
perfecte partner.
Ze zei tegen haar vriendin: "De man die ik ga
trouwen moet een stralend licht onder de
mensen zijn, hij moet muzikaal zijn, moppen
vertellen, zingen en 's nachts thuisblijven!"
Een oudere wijze vrouw hoorde dit en zei:
"Lieve schat, als dat alles is wat je wilt, koop
dan een TV!"
Sterrenhemel.
Piet en Sjoerd gaan kamperen en zetten hun
tentje op onder de sterrenhemel. Midden in
de nacht wordt Sjoerd wakker gemaakt door
Piet.
"Wat zie je als je omhoogkijkt?" vraagt Piet.
"Miljarden sterren", antwoordt Sjoerd.
"En wat betekent dat?" vraagt Piet.
"Nou, als er zoveel sterren zijn, zou dat
kunnen betekenen dat er ook meer planeten
zijn als de Aarde en als er meer planeten zijn
als de Aarde, dan is daar misschien ook wel
leven." zegt Sjoerd.
Piet schudt zijn hoofd en zegt: "Nee, domoor,
dat betekent dat onze tent gestolen is!"
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Fijne Feestdagen

Gelukkig Nieuwjaar

