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Gildenbroeders, zusters, vrienden en 

overige belangstellenden. 

Voor U ligt de nieuwsbrief december 2021.  

Het zag er weer zo mooi uit en nu gooit 

corona weer roet in het eten. We dachten er 

zeker vanaf te zijn maar we hebben te vroeg 

gejuicht. Helaas het is niet anders. 

Ik word er zelf wel wat kriegelig van maar 

ook ik zal het er mee moeten doen. 

Alle activiteiten staan weer op “on hold”. 

Als gevolg hiervan hebben we de 

patroonsdag en de begeleiding van Sinter-

klaas helaas moeten cancelen. 

Ik kan het niet mooier maken dan het is. 

Wel hebben we intussen nog wel 

voorbereidingen gedaan voor ons gildefeest 

in 2024. Op 10 november hebben we een 

bijeenkomst gehad met de voorlopige 

organisatie. Verderop meer hierover. 

Ook hebben we offertes doorgenomen voor 

de nieuwe kostuums en ook hier beginnen we 

te vorderen. Binnenkort meer hierover. 

Ik wens U veel leesplezier. 

Jos van de Ven. 

 

Activiteiten december 2021.  

De enige activiteit is het rondbrengen van de 

kaarten voor het schutsgeld. Hieronder meer 

hierover. 

 

Verjaardagen in december. 

Deze maand zijn er 2 gildebroeders jarig. 

07 december: Sjoerd Schat 

24 december: Toon Pennings. 

Proficiat en een fijne dag toegewenst. 

 

 

 

 

Schutsgeld, (redactie) 

Zoals gewoonlijk wordt in de maand 

december, onder normale omstandigheden, 

de donateursactie gehouden door onze 

gildenbroeders. 

Dit is een oude traditie die ons gilde in staat 

moet stellen mede de grote kosten voor 

uniformen, materialen en vooral niet vergeten 

het “Jan van Doorenpaviljoen” te dekken. 

Helaas gooit ook dit jaar corona weer roet in 

het eten en is het uit oogpunt van gezondheid 

niet verantwoord om langs de deuren te gaan. 

Om toch de schade enigszins te beperken 

hebben we net als vorig jaar een actie op 

touw gezet middels kaarten die huis aan huis 

bezorgd worden. Hiermee wordt de Aarlese 

bevolking toch fijne feestdagen gewenst en 

wordt ze de mogelijkheid geboden om hun 

ondersteuning over te maken op de rekening 

van het gilde. 

Het is de bedoeling om de kaarten per wijk 

rond te brengen door de leden die normaal 

die wijk ook bedienen. De kaarten dienen 

afgehaald te worden bij onze dekenrent-

meester Henk van der Velden. Hopelijk 

kunnen we op deze manier toch wat goed 

maken. 

Ook dit jaar noemen we het:  

Schutsgeld light 
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Jos van den Heuvel 40 jaar getrouwd. 

(redactie) 

Op zaterdag 11 december is het 40 jaar 

geleden dat onze hoofdman in het huwelijk is 

getreden met zijn Marion. 

 
Jos is een erg actieve gildebroeder die zijn 

hoofdmanschap goed uitdraagt. Bij elke 

activiteit staat Jos voorop om te laten zien 

hoe het moet. Hij is hèt voorbeeld voor jong 

en oud. Niets is hem te veel. Hoewel Marion 

minder van doen heeft met het gilde laat ze 

onze Jos vrij om veel van zijn tijd in het gilde 

te steken. Hiervoor danken we Marion. 

Vorig jaar heeft Jos voor al zijn werk bij het 

gilde nog een Koninklijke onderscheiding 

gekregen die hij van harte verdiend heeft. 

Ook corona heeft het afgelopen jaar een 

flinke wissel getrokken op zijn gezondheid 

maar hij was er de man niet naar om te 

klagen en bleef zijn voortrekkersrol 

uitdragen.  

Ook bij Jos en Marion is het niet mogelijk 

om met het hele gilde een vendelgroet te 

brengen. Het was hem wel van harte gegund.   

We zullen in petit comité kijken wat we 

kunnen doen. 

 

Gildefeest 2024. (redactie) 

De komende tijd zal hier regelmatig worden 

geschreven over de vorderingen van de 

organisatie. Zoals u weet herdenken we op 9 

juni 2024 ons 700-jarig bestaan en dit moet 

natuurlijk gevierd worden. Dit willen we 

doen met alle gilden van kring Peelland 

d.m.v. een kringgildefeest. Met 22 gilden en 

de nodige gastgilden hopen we hier een 

prachtig feest van te maken. Uiteraard hebben 

we hierbij de medewerking van alle 

gildebroeders en zusters nodig. In de 

tussentijd hebben we niet stilgezeten en zijn 

al volop met de voorbereidingen bezig om te 

komen tot een organisatiecomité. De 

kringdag wordt georganiseerd onder 

auspiciën van onze stichting “Evenementen 

Onze Lieve Vrouwe Gilde”. In overleg met 

het DB heeft het stichtingsbestuur, nog voor 

corona, afgesproken dat de organisatie moet 

worden aangestuurd door kundige mensen 

van buiten het gilde. Hierdoor zijn we 

naarstig op zoek gegaan. Uiteindelijk is dit 

gelukt en is op 10 november j.l. zijn er 3 

mensen benoemd om de kar te trekken. 

Het betreft hier: Voorzitter Henk van 

Eindhoven, Secretaris Ine Maas en 

penningmeester Henk van Zundert. Verder 

wordt het aangevuld door in ieder geval Jos 

van den Heuvel. Beschermheer Dave Prinsen 

heeft ondersteuning toegezegd. Hoe de rest 

precies wordt ingevuld wordt nog bekeken 

maar de contouren worden duidelijk. 

We wensen de organisatie veel wijsheid toe. 

 

“Jan van Doorenpaviljoen”. (redactie) 

De 2e klus-dag is ook weer achter de rug. 

De opkomst was niet om over naar huis te 

schrijven maar we blijven het proberen want 

het is wel gezellig. Natuurlijk zullen we door 

corona voorlopig ook pas op de plaats moeten 

maken maar als we weer beginnen bent u 

natuurlijk de eerste die het hoort. 

Want hoe we het ook wenden of keren, het 

“Jan van Doorenpaviljoen” is en blijft van 

ons allemaal. En we hebben hier allemaal 

onze verantwoording voor. 
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Column door Chris Arts  

Beton. 

In BN de Stem staat een artikel  

over de zeesluis die in  

Terneuzen gebouwd wordt.  

Hierin in wordt 300.000 m3  

beton en 32.000 ton staal  

verwerkt. Wat me eigenlijk het meest 

verbaasde is dat beton al zo lang bestaat: ik 

had zelf het idee dat het globaal eind 18e 

eeuw “uitgevonden” is. Het blijkt veel langer 

te bestaan. De Egyptenaren, de Grieken, de 

Romeinen gebruikten in de Oudheid al 

ongewapend beton.  

 

Gedurende lange tijd daarna raakte beton in 

de vergetelheid. In 1756 werd voor de 

herbouw van een vuurtoren in Engeland een 

mengsel van kalk en klei gebruikt en circa 50 

jaar later werd Portlandcement gebruikt. 

 

Een grondstof voor beton is zand. Voor sterk 

beton zijn zandkorrels nodig met een ruw 

oppervlak. Zandkorrels die glad gesleten zijn, 

zoals woestijnzand, zijn niet geschikt. Ook is 

het gebruik van bijvoorbeeld zand uit de zee 

niet geschikt omdat daar veel zout in 

aanwezig is.  

Beton ontstaat door water te mengen met 

cement, zand en grind, vulstoffen en 

eventueel met zogenaamde toeslagmaterialen. 

Bij de juiste verhoudingen worden de holtes 

tussen het grind vrijwel geheel gevuld met 

zandkorrels waarbij het cement de 

verschillende korrels aan elkaar plakt.  

 

Het toegepaste betonrecept is enerzijds 

afhankelijk van de gewenste sterkte en 

eigenschappen en anderzijds van de 

omgeving waar de betonconstructie zich in 

bevindt (de milieuklasse van beton).  

 

Water kan niet onbeperkt worden 

toegevoegd. De verharding van cement is een 

chemische reactie. Een teveel aan water 

levert zwakker beton. Een tekort aan water 

zorgt er echter weer voor dat niet alle cement 

reageert.  

 

Over de samenstelling van beton bestaan veel 

verschillende theorieën. Toch is er een 

perfecte mengverhouding waarbij beton het 

beste uithardt. De meest gebruikte (basis) 

mengverhouding van beton bestaat uit: 1 deel 

cement, 2 delen zand, 3 delen grind en 0.5 

delen water. 

 

Er is een aantal mogelijke bindmiddelen. Bij 

gebruik van asfalt ontstaat asfaltbeton, dat 

gebruikt wordt voor de wegenbouw. In het 

meeste beton wordt tegenwoordig een 

calcium-silicaat-cement als bindmiddel 

gebruikt, bijvoorbeeld Portlandcement of 

hoogovencement. 

 

Een belangrijk onderdeel van het 

betonmengsel is het granulaat (zand, grind of 

steenslag). Als aanvulling of vervanging van 

deze granulaten wordt soms ook een 

toeslagmateriaal bijgevoegd zoals gemalen 

baksteen of vliegas. 

 

In beton kunnen verschillende hulpstoffen 

gebruikt worden. Deze dienen om de 

eigenschappen van het beton te verbeteren of 

aan te passen. Bij de nieuwe zeesluis wordt 

onderwaterbeton toegepast. Hierin zit een 

zogenaamd hydraulisch bindmiddel. Dit soort 

bindmiddel reageert in aanwezigheid van 

water. Dit bindmiddel doet dit even goed in 

lucht als onder water. 

 

Beton is een brij die in de juiste vorm 

gehouden moet worden. Vanwege het hoge 

gewicht is een bekisting nodig. Tijdens het 

storten in de bekisting wordt het beton 
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verdicht, dat willen zeggen dat de luchtbellen 

verdreven worden met behulp van een 

trilnaald of door kloppen. 

 

De sterkte van beton kan verhoogd worden 

door betonijzer, voorgespannen kabels of 

liggers te gebruiken. Voorwaar, beton is een 

nuttige uitvinding van de Romeinen en hun 

tijdgenoten. Chris. 

 

Vrienden van het Gilde. (redactie) 

Ook voor onze vriendengroep is het een 

gebed zonder eind. Bijna 2 jaar hebben we nu 

al problemen met de pandemie. De hele 

wereld is in de greep van dit virus. Konden 

we de laatste tijd weer wat ruimer genieten 

van onze vrijheid, op dit moment wordt dit 

alles weer bedreigd. Gelukkig is het ziek zijn 

minder erg voor diegenen die gevaccineerd 

zijn. En ik wil dat graag geloven want bij 

heel veel besmettingen merken de mensen er 

weinig van. Alleen die quarantaine maakt 

veel mensen gek. We zullen het maar gelaten 

over ons heen laten komen.  

Hopelijk gaat het nieuwe jaar ons meer lucht 

geven en kunnen we het eindelijk afsluiten en 

weer gewoon ons ding doen. Als gilde zijn 

we hier hard aan toe. 

Blijf vooral gezond. 

Jarige Vrienden in december. 

02 december Toon Vogels 

06 december Jan Coolen 

11 december Hans van den Boomen. 

15 december  G. van den Bogaard 

15 december  Hans van der Velden 

18 december Laurens Franssen. 

22 december  Carinne van der Horst  

30 december Paul Geene 

Allen proficiat en een prettige verjaardag 

toegewenst. 

 

Even lachen. (redactie) 

In het bos 

Een beer en een konijn zitten naast elkaar te 

poepen in het bos. Vraagt de beer plotseling 

aan het konijn: "Heb jij ook dat probleem dat 

er poep aan je vacht blijft hangen als je aan 

het poepen bent?" "Nee, eigenlijk helemaal 

niet." antwoordt het konijn. "Mooi...", zegt de 

beer, pakt het konijn stevig vast en veegt z'n 

kont af met het konijn. 

Tamme leeuw 

"U hoeft niet bang te zijn", zei de oppasser in 

de dierentuin tegen de bezoekers. "De leeuw 

is héél tam, hij is met de fles grootgebracht." 

"Dat ben ik ook", zei één van de bezoekers. 

"Toch ben ik dol op biefstuk en karbonade." 

 

Even puzzelen. (redactie) 

Sudoku 

 
 

 


