
 
 

 
          

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

Nieuwsbrief van ’t Gilde de Bevelanden                 06-06-2022  

  

Secretariaat:  

C.G. Jebbink, Sterappelstraat 37, 4421 LE Kapelle  

Telefoon 0113-330455. E-mail: info@gildedebevelanden.nl  

Website: www.gildedebevelanden.nl  

 

Beste lezer(es), 
 
Voor u ligt weer een GildeTijding met een verslag van de bestuurs-

vergadering van 10 mei en van de vrijwilligersdag van 31 mei jl. 

 

Ondertussen is het een spannende tijd voor de eindexamen-

kandidaten: de uitslagen worden bekend. Heeft u (klein)kinderen 

die zitten te wachten op het verlossende telefoontje? Kan ik mijn 

schooltas buiten hangen, heb ik een ’her’ of moet ik nog een jaartje 

overdoen? 

 

Voor de mensen in Oekraïne is de spanning van een heel andere 

orde: het oorlogsgeweld daar gaat door. En terwijl veel Nederlan-

ders op reis gaan voor een verdiende vakantie, vluchten zij voor 

deze oorlog. Het ziet er niet naar uit dat er snel weer vrede is en 

dat er een einde komt aan dit zinloze geweld. 

 

De redactie. 

 

 

Verkort verslag van de bestuursvergadering van 10 mei j.l. 

 

Frans van Rijswijk opent de vergadering met een welkomstwoord in 

het bijzonder voor Wolter Koster. 

  

De volgende punten worden o.a. behandeld: 

-Als vertrouwenspersoon heeft Wolter Koster (gelukkig) geen zaken 

moeten behandelen. 

In de periode van november 2021 tot nu heeft hij maar 5 aanvra-

gen voor advies ontvangen.  

Wolter zal bij SMWO vragen of er op dit gebied samengewerkt kan 

worden.  

 

-De gemeente Borsele heeft toegezegd de VOG-verklaringen van de 

Scholenproject vrijwilligers naar ons te sturen, maar er is nog 

steeds niets ontvangen.  
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-Stand van zaken disciplines. 

  

Samenspraak 

Na corona stijgt het aantal aanvragen weer, ook via gemeenten en 

hulporganisaties. Nieuwe regelgeving zijn daar debet aan. Ook 

werkgevers maken, door de krapte op de arbeidsmarkt, ruimte om 

Nederlands te leren. 

Er is een verschuiving zichtbaar in de origine van de taalvragers: 

van asielaanvragers naar arbeidsmigranten. De oorlog in Oekraïne 

kan extra aanvragen voor taalbegeleiding tot gevolg hebben. 

  

Stadsgidsen 

De coördinatoren Stadsgidsen doen een verzoek voor de aanschaf 

van spraakversterkers en herkenbare zomerkleding, polo en 

bodywarmer, voor de gidsen. 

 

Scholenproject  

Dit project wordt na de zomervakantie weer opgestart. 

  

POWER 

Er zijn een aantal geïnteresseerden. SMWO zal nog meer 

kandidaten zoeken. 

 

-Er is een brief gestuurd aan de gemeente Goes waarin ‘t Gilde 

aangeeft het oneens te zijn met het niet meer betalen van een 

vergoeding voor het gratis geven van rondleidingen op de woens-

dagmiddag, de Open Monumentendag en de Kerstmarkt. 

 

-Binnenkort wordt de Nederlandstalige en Duitstalige folder over de 

Wandeling door het hart van Goes herdrukt. 

 

-Op korte termijn ontvangen nieuwe vrijwilligers een brief van het 

Gilde bestuur waarin zij welkom worden geheten. In de brief staat 

tevens de nodige informatie. Als bijlagen worden meegestuurd het 

Beleidsplan Verklaring omtrent Gedrag (VOG) en het 

Integriteitsbeleid ‘Gilde de Bevelanden”. Dit laatste stuk moet de 

vrijwilliger tekenen en terugsturen naar het bestuur. Tevens 

ontvangt de vrijwilliger een “Vrijwilligersovereenkomst” ter 

informatie.  

Alle stukken worden nog voorgelegd aan de coördinatoren ter 

goedkeuring. 

Daarna zal iedere vrijwilliger een set, met toelichting, ontvangen. 

 

-De financiële stukken van 2021 door de kascommissie 

gecontroleerd en akkoord bevonden. 

 

-Ook het Jaarverslag wordt door goedgekeurd door het bestuur. 

 

-In het dorpsblad van Kloetinge “de Klusdurper” heeft een interview 

gestaan met Jan Stoffels en Jan v.d. Boom over de activiuteiten  ‘t 

Gilde. 

 

-In 2023 bestaat ’t Gilde 35 jaar! 

 

-Volgende bestuursvergaderingen  

9 augustus met coördinator Stadsgidsen  

8 november met coördinatoren POWER. 

 

Frans van Rijswijk, voorzitter. 



 
 

 
 

 
 
 
 
Wilt u meer weten over de 
activiteiten van  
’t Gilde de Bevelanden? 
Kijk dan op  
www.gildedebevelanden.nl  

 

Op dinsdag 31 mei gingen ruim 30 vrijwilligers van Gilde de 

Bevelanden op pad naar Zierikzee. Als dank voor hun vrijwilligers-

werk organiseerde het Gildebestuur voor hen de jaarlijkse 

vrijwilligersdag. 

Ruim voor het tien uur was stonden de eerste vrijwilligers al bij de 

bus te wachten. Rond half 11 kwamen we aan bij “YourSurprise” in 

Zierikzee. Bij dit bedrijf kun je door naam en foto gepersonaliseerde 

cadeautjes bestellen. Er is een keuze uit 3000 stuks.  

 

Wij werden in dit jonge, maar ultramoderne bedrijf (2005), 

verwelkomt met koffie of thee, en na een korte inleiding over de ins 

en outs van dit bedrijf werden we in 3 groepen door het hele bedrijf 

rondgeleid. Een dynamisch geheel waarin zo’n 350 tot 400 mensen 

werkzaam zijn, waarvan ruim honderd in vaste dienst. Opvallend 

was de gemiddelde leeftijd van de werknemers: 28 á 29 jaar!  

Aan het einde van het bezoek werden we allemaal verrast met een 

kleine attentie. 

Als reacties van onze vrijwilligers hoorden we overwegend termen 

als: indrukwekkend, ongelooflijk, modern, knap hoor! 

 

Na dit bezoekje hadden we een lekker lunchbuffet in het 

Stadhuismuseum in Zierikzee, waar we ook de gelegenheid hadden 

om wat meer kennis te maken met vrijwilligers uit andere 

disciplines die onder het Gilde horen. 

Vervolgens werden we door deskundige gidsen van het 

Stadsmuseum rondgeleid en kregen we o.m. informatie over de 

geschiedenis van Zierikzee, de meekrapteelt, het schilderwerk van 

Arnoldus van Anthonissen – Zeeuwse schilder uit de Gouden Eeuw – 

en konden we ons vergapen aan de grote glazen vazen en schalen 

van Bert Frijns “onder de kap” op de prachtige zolder. 

Het laatste half uurtje gebruikten de meeste vrijwilligers om – op 

weg terug naar de geparkeerde bus – een ijsje te kopen en nog 

even te genieten van het heerlijke voorjaarszonnetje. 

 

Het Gilde kent zo’n 80 vrijwilligers. Persoonlijk vind ik het jammer 

dat er dan slechts 30 mensen aan deze vrijwilligersdag deelnamen. 

Natuurlijk zijn er mensen die om persoonlijke redenen niet kunnen 

of die nog moeten werken.   

Hoe dan ook: de ‘thuisblijvers’ hadden deze keer toch echt ongelijk.  

 

De algehele indruk die ik van de deelnemers kreeg was dat ze een 

zeer mooie en plezierige dag hadden beleefd.  

 

Bedankt Gildebestuur! 

 

Bron: Louis Schigt (vrijwilliger stadsgidsen).  
 
 

Voor vragen en opmerkingen over deze nieuwsbrief of andere zaken 

betreffende 't Gilde de Bevelanden, kunt u schrijven naar het 

secretariaat of via het e-mailadres info@gildedebevelanden.nl 

 

Met vriendelijke groet, 

Frans van Rijswijk, voorzitter. 
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