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Gildenbroeders en overige
belangstellenden.
Voor U ligt de nieuwsbrief voor januari 2021.
Het wordt eentonig maar we krijgen dat
vermaledijde virus er nog steeds niet onder.
Gevolg is wel dat we helaas nog steeds niets
kunnen organiseren en elkaar dus ook niet of
nauwelijks zien. Het is niet anders.
We kijken uit naar het vaccin dat intussen
wonderen moet gaan verrichten en ervoor
moet zorgen dat we vooruitzichten hebben op
het einde van deze ellende.
Het leven gaat inmiddels door en we maken
er het beste van.
Ons Erelid, Louis Barten heeft problemen
met zijn gezondheid. Hij is gedotterd en hem
wacht nog een operatie aan een hartklep.

We wensen Louis en Jaqueline sterkte en
beterschap en vooral een beter 2021.
Voor Ben van Noordwijk breken hele nieuwe
tijden aan. Hij is maakt vanaf nu deel uit van
de groeiende groep gepensioneerden. Hij kan
nu, samen met Tonny, van zijn vrije tijd gaan
genieten. Ben maak er iets moois van.
In Lieshout is Pater Arie Wester overleden.
Arie heeft in het verleden regelmatig onze
gildevieringen voorgegaan. Pater Wester was
tevens Gildeheer bij het gilde Sint Servatius
in Lieshout. Op vrijdag 18 december is in
Lieshout afscheid genomen. Een delegatie
van ons gilde was hierbij aanwezig.
De kledingcommissie heeft hard gewerkt aan
de nieuwe uniformen en we wachten het in
spanning af. De jaarvergadering waarin e.e.a.
gepresenteerd wordt zal vermoedelijk wel
verschoven worden. We houden u op de
hoogte.
Inmiddels hebben onze gildebroeders de
kaarten in hun wijk bezorgd en stiekem
hopen we dat het toch respons gaat brengen.
De eerste tekenen zijn erg hoopvol.
Allemaal bedankt voor deze actie.
Het nieuwe jaar nadert met rasse schreden en
gezien de omstandigheden zal dit rustig
moeten gaan verlopen. Toch houdt ik mijn
hart vast voor die groepen die denken dat ze
toch onze samenleving moeten ontwrichten.
Hopelijk blijft Laarbeek hiervan verschoond.

En een nieuwjaarsborrel in ons paviljoen zit
er deze keer helaas niet in.
Ondanks alles wens ik u fijne feestdagen en
een gezellige jaarwisseling.
Ik wens U veel leesplezier.
Jos van de Ven.
Activiteiten januari 2021.
Helaas geen activiteiten.
De datum voor de jaarvergadering en de
bestuursvergadering worden opnieuw
vastgesteld.
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.
Column door Chris Arts
Zijderoute.
Soms zit ik te zoeken naar
onderwerpen voor de
nieuwsbrief. Het moet over
een leuk onderwerp gaan,
mag niet te lang zijn, boeien
enzovoort. Mailt Jos dat hij bijna door zijn
voorraad is. Binnen een paar uur passeren
onderwerpen zoals het spoor van België naar
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Nederland, een verhaal over kleurstoffen
voor textiel en prompt schiet me te binnen:
textiel en zijde. Zijde kwam toch van China?
Hoe kwam het in Europa? Over land, via de
zijderoute.
De zijderoute was een netwerk van
karavaanroutes door Centraal Azië waarlangs
gedurende vele eeuwen handel werd
gedreven tussen China, Midden-Oosten en
het Middellands zeegebied. Eeuwenlang was
de zijderoute de belangrijkste verbinding
tussen oost en west.
De zijderoute wordt zo genoemd omdat langs
deze route zijde vervoerd werd. Zijde was
toen een bijzonder kostbare handelswaar en
nu nog zeker niet de goedkoopste soort stof.
Langs de routes waren mensen in staat
handelsgoederen te vervoeren, in het
bijzonder luxegoederen waaronder zijde,
diamanten, porselein, papier en vruchten
zoals perziken en sinaasappels. Ook ziekten
kwamen naar hier. Hadden ze toen ook al
Corona?
In de loop der eeuwen hebben verschillende
routes bestaan. Ook waren er vaak op
eenzelfde moment verschillende routes
tegelijk in gebruik. De route werd in
verschillende stukken afgelegd. Er waren

maar weinig reizigers die de hele route van
begin tot eind aflegden.
Natuurlijk ging dit alles met de nodige
hindernissen, overvallen, blokkades en
oorlogen. Een Chinese ontdekkingsreiziger
zou Perzië hebben bereikt. Door de Perzen
werden zulke gruwelverhalen over de
resterende reis verteld dat hij terugkeerde. Er
waren echter berichten tot China
doorgedrongen over Rome, dat erg rijk en
machtig was en graag handel wilde drijven
met China.
Nu in de moderne tijd gaat het transport van
goederen niet met kamelen of olifanten maar
met onder andere per spoor. Er rijden twee
treinen per dag van China naar Europa.
Dat het treintransport groeit tijdens een
economische crisis is opmerkelijk, maar ook
perfect te verklaren. Passagiersvluchten zijn
verminderd en kan er minder vracht mee.
Ook de scheepvaart is verstoord, met veel
geannuleerde vaarten.
Was transport per goederentrein tot nu toe
weggelegd voor hoogwaardige spullen, sinds
dit jaar gaat ook goedkopere vracht over het
spoor. Dringende machineonderdelen,
zomermode en natuurlijk medisch
beschermingsmateriaal. Volvo vervoert zijn

duurdere modellen per trein vanuit Europa
naar China, en zijn goedkopere modellen
vanuit China naar Europa.
De Chinees-Europese treinverbinding was
aanvankelijk een prestigeproject van de
Chinese president. De treinverbinding schijnt
nu zelfs zonder subsidies rendabel te zijn. Er
moeten nog wel enkele obstakels uit de weg
geruimd worden. Tussen China en Europa
moeten goederentreinen nu twee keer
omsporen: van smalspoor naar breedspoor op
de grens tussen China en Rusland, en terug
naar smalspoor op de grens tussen Belarus en
Polen.
Een reis Xi’an en Hamburg vergt nu 10 tot 12
dagen. Per vliegtuig duurt het 5 dagen, maar
het is veel duurder.
Chris.
Vrienden van het Gilde. (redactie)
Ook voor onze vrienden blijft het en
afgezaagd verhaal. Maar we moeten er ons
doorheen slaan. Hopelijk wordt 2021 het jaar
van de verlossing. Het veelbelovend vaccin
geeft hier alle reden toe.
We mogen wel weer 2 nieuwe vrienden
verwelkomen. Hans van den Boomen en
Toon van Dommelen uit Gemert komen onze
vriendenclub versterken. Welkom.
Rest mij u, ondanks alles, fijne feestdagen en
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een mooie jaarwisseling toe te wensen.
Blijf gezond en pas goed op elkaar.
Jarige Vrienden in januari.
09 januari Jack Geene
11 januari Laurent Verhoeven
Proficiat en een prettige verjaardag
toegewenst.
Even lachen. (redactie)
Een boer kwam uit de stad terug en zijn
vrouw vroeg hem wat hij daar voor
bijzonders had gezien. 'Nou,' zei hij, 'in de
meeste gebouwen zijn kasten, net zo groot als
de onze hier. Maar er zitten knoppen aan de
muur, een voor elke verdieping. Je drukt
gewoon op een knop voor de verdieping waar
je wilt zijn en als je dan wacht komt die naar
je toe.'
Een bejaard koppel zit op een zondagochtend in de kerk. Halverwege de dienst
leunt de vrouw naar haar man en zegt : "Ik
heb juist een stil windje gelaten. Wat moet ik
nu doen? " Haar man leunt naar voren en
zegt: "Voorlopig niets. Als we thuis zijn zal
ik een nieuw batterijtje in je hoorapparaat
doen."
Er komt een man in een winkel en pakt een
pan en even later komt de man van de kassa
hem achter na en zegt: 'Je hebt die pan niet
betaald!' Antwoordt de man: 'Nee logisch, het
is een steelpan!'

Even Puzzelen. (redactie) Sudoku vijfling.
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Fijne feestdagen

Gelukkig Nieuwjaar

