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Gildenbroeders, zusters, vrienden en
overige belangstellenden.
Voor U ligt de nieuwsbrief voor januari 2022.
Het jaar eindigt zoals het begonnen is.

In misère.
Helaas kunnen we elkaar voorlopig weer niet
ontmoeten en moeten we dealen met de
restricties die ons worden opgelegd.
Het doet geen enkele vereniging goed om zo
te moeten werken.
We staan te popelen om er weer vol voor te
gaan. Hou nog even vol want het komt zeker
’n keer goed.

We hebben intussen wel een bezoek gebracht
aan onze hoofdman i.v.m. zijn 40-jarig
huwelijk. Verderop meer hierover
Als bijlage vindt u alvast een jaarplanning
voor 2022 die uiteraard nog moet worden
vastgesteld in de komende jaarvergadering.
Echter de meeste data liggen al vast.
Graag de data vastleggen in uw agenda.
Door de maand januari kan alvast een streep.
Ondanks de omstandigheden toch fijne
feestdagen en een gezellige jaarwisseling.
Ik wens U veel leesplezier.
Jos van de Ven.
Activiteiten januari 2022.
Helaas moeten we het nieuwe jaar weer
zonder activiteiten aanvangen.
Wel proberen we met het bestuur nog bijeen
te komen om de jaarvergadering voor te
bereiden die, zo gauw het weer mogelijk is.
gehouden kan worden.
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.

Gildefeest 2024.
Uiteraard valt hier nu weinig over te
vertellen. Ook de organisatie moet rekening
houden met de maatregelen die momenteel
van kracht zijn.
Jaarvergadering donderdag 03 februari.
(onder voorbehoud) (redactie)
Op donderdag 3 februari is het weer zo ver en
wordt onze jaarvergadering gehouden.
Natuurlijk moeten we alle regels in acht
nemen wat kan betekenen dat de
jaarvergadering ook dit jaar weer uitgesteld
moet worden.
Als het door kan gaan begint de vergadering
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.
Schutsgeld. (redactie)
Helaas hebben we ook dit jaar verstek moeten
laten gaan met het ophalen van schutsgeld.
Gelukkig hebben we evenals vorig jaar weer
kaarten met kerst en nieuwjaarwensen
rondgebracht. De reacties zijn ook deze keer
weer goed en er hebben al diverse mensen
een leuke donatie gedaan.
Dank aan alle gildebroeders en zusters die
zich hiervoor hebben ingezet.
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Jos van den Heuvel 40 jaar getrouwd.
(redactie)

Felicitaties aan Jos en Marion
In de vorige nieuwsbrief werd het al vermeld:
Jos en Marion 40 jaar getrouwd.
Helaas was het ook deze keer niet mogelijk
om een vendelgroet te brengen. Als super
actieve hoofdman was dit meer dan verdiend
geweest. We konden het echter ook niet
zomaar voorbij laten gaan en op dinsdag 14
december zijn we gedrieën, Koning Kailey
Gruijters, Henk van der Velden en Jos van de
Ven, naar de Vinken getogen om toch enige
glans te geven aan dit heugelijke feit.
Hoewel de eigenlijke dag 11 december was,
de familie was toen op vakantie, werden we
met open armen ontvangen. Jos kreeg de
traditionele kaars aangeboden en Marion een
mooie bos bloemen. Ik kan zeggen dat we
niets tekort kwamen. Ze hadden hun jubileum
samen met het gezin gevierd in Lunteren op

de Veluwe. Een verrassing voor opa en oma
was er wel getuige de foto hieronder.

Kleinkinderen Sophie en Milan
Column door Chris Arts
De groeve van Nieuw-Namen.
Mijn fietsroute gaat vandaag
van Hulst via Kloosterzande
naar Nieuw Namen om daarna
via de Klinge (B) weer huiswaarts te keren. Windkracht
trotserend, genietend van een herfstzonnetje.

bewaren van het prehistorische verleden van
de Kauter. Hier bevond zich vanouds een
zandbult, ‘Den Hoogen Kauter’ genaamd, dat
circa 6 meter boven het maaiveld uitstak.
De zandvoorraad strekte zich uit tot 25 meter
beneden het maaiveld, dus er was een grote
voorraad zand aanwezig. Het terrein werd
niet alleen als groeve gebruikt, doch tevens
als stortplaats voor afval. Aan dit alles kwam
een einde toen het terrein in 1963 in bezit
kwam van Staatsbosbeheer. In 1983 werd het
gebied schoongemaakt en opengesteld voor
het publiek. Sindsdien is de omgeving ervan,
bestaande uit een klein bos uitgegroeid tot
een natuurgebied.

In Nieuw Namen kom je langs de Meester
van der Heijden groeve. Deze groeve is een
archeologisch monument. Een monument
gevormd door de natuur en niet door een
kunstenaar of een fabriek.

Het zand van deze bult is ongeveer 3 miljoen
jaar oud. Zeer bijzonder is de rode
verkleuring van de zandlagen veroorzaakt
door verroeste ijzerdeeltjes. De groeve in
Nieuw-Namen is de enige plek in Europa
waar de overgang tussen Plioceen en
Pleistoceen goed te zien is. In het Plioceen
bevond zich hier een zeestrand terwijl de
Pleistocene afzettingen dekzanden zijn. Ook
kun je scheve gelaagdheid zien die de
strandafzettingen kenmerken.

Meester Cyriel van der Heijden (1898-1989)
was een van de stimulators van het zoeken en

De waarde van het gebied als archeologisch
terrein werd echter pas een dikke 100 jaar
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geleden erkend. In het gebied waren toen al
diverse vondsten gedaan. In de ontsluiting
zijn fossielen te vinden van zee-egels en
andere dieren die hier een miljoen jaar
geleden in zee leefden. Ook uit jongere tijden
vindt men er fossielen, zoals botten van
wolharige neushoorns en dergelijke.

wordt dan alles netjes opgeborgen en in orde
gebracht. Dit om de volgende nieuwsgierige
groepen, scholen, toeristen en archeologen
tijdens de lente, zomer of herfst te kunnen
laten genieten van dit prachtig stukje
ongerepte natuur door de eeuwen heen.
Chris

Hoogtepunten waren de vondst van een ruim
10.000 jaar oude vuurstenen pijlpunt (Stenen
tijdperk) en de vondst van een 3.000 jaar
oude pot (Bronzen tijdperk). Uniek voor
Zeeuws-Vlaanderen. Bewijzen dat er op de
Kauter duizenden jaren geleden al mensen
rondtrokken.

Vrienden van het Gilde. (redactie)
Na een jaar zonder al te grote activiteiten, rest
mij alleen u allen fijne feestdagen en een
voorspoedig nieuwjaar toe te wensen.
Blijf gezond en pas goed op elkaar.

Het afgraven van de ‘Den Hoogen Kauter’
leidde tot een zeer vlakke heuvel. De laatste
jaren is de omgeving van de groeve dankzij
het zorgvuldige beheer, zelfs uitgegroeid tot
een natuurgebied van formaat met broedende
paren sperwers, bonte spechten, tjiftjafs,
ransuilen en valken, een kolonie kauwen en
zeldzame soorten muizen. De groeve is vrij
toegankelijk voor groepen van omstreeks half
april tot begin oktober. Het oppervlak van dit
natuurgebied bedraagt slechts 7 hectare.
In de winter is dit archeologisch monument
volledig afgedekt met zeilen om erosie en
instorting te voorkomen. Begin voorjaar

Jarige Vrienden in januari.
09 januari Jack Geene
11 januari Laurent Verhoeven
Proficiat en een prettige verjaardag
toegewenst.
Even lachen. (redactie)
Een man komt een politiebureau binnen en
zegt tegen de agent: 'Ik heb begrepen dat de
man die in ons huis heeft ingebroken,
gearresteerd is. Ik wil graag even een
woordje met hem spreken.' De agent: 'Ik
begrijp dat u kwaad bent meneer, maar dat
kan ik natuurlijk niet toelaten.' 'Nee nee, u
begrijpt me verkeerd.' zegt de man, 'Ik wil
alleen maar van hem weten hoe hij binnen is

gekomen, zonder dat mijn vrouw wakker
werd.'
Puzzelmoment. (redactie)
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Fijne feestdagen en een goed en gezond 2022

