
 
 

 
          

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
Lunch 

De lunch bestaat uit: 

verschillende soorten 

boerenbrood, zoet en hartig 

beleg,1 kroket of kaassoufflé, 

fruit en koffie/thee of melk. 

 
 

Nieuwsbrief van ’t Gilde de Bevelanden                 25-03-2022  

  

Secretariaat:  

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

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

Website: www.gildedebevelanden.nl  

 

Traditiegetrouw hebben we onze vrijwilligers(mid)dag in mei.  

Door de coronaperikelen is deze dag vorig jaar pas in het najaar 

gehouden. 

Daarom wordt nu weer in mei de vrijwilligers dag gehouden om al 

onze vrijwilligers te bedanken voor hun inzet, tijd, meedenken en 

hulp, en om de onderlinge band met het bestuur en andere 

vrijwilligers van andere disciplines te verstevigen. 

Zonder jullie heeft ’t Gilde geen bestaansrecht. 

 

Daarom deze uitnodiging om met partner deel te nemen op 31 mei 

aan deze vrijwilligers dag. Er is een bus geregeld om naar het 

bedrijf ‘YourSurprice’ te gaan en om ons daarna te vervoeren naar 

het Stadsmuseum van Zierikzee. Om +/- 16.15 zijn we weer terug 

in Goes. 

Wilt u zo vlug mogelijk reageren, er kunnen maar maximaal 50 

deelnemers mee! Opgave voor 15 mei a.s. 

 

Dank daarvoor! 

Frans van Rijswijk, voorzitter. 

 
 

 

 

10.00 uur Vertrek met een bus vanaf ’t Gors in het Stationsgebied 

               in Goes 

10.30 uur Excursie bij ‘YourSurprice’, zie omschrijving bedrijf  

12.15 uur Lunch in het Stadsmuseum Zierikzee, met toespraak 

               voorzitter met uitreiking Jaarverslag 

14.00 uur Bezoek Stadsmuseum met gids 

15.00 uur Einde rondleiding, mogelijk om op eigen gelegenheid nog 

               wat te bekijken in het museum 

15.45 uur Vertrek naar Goes 

16.15 uur Aankomst in Goes 

 

Kosten 

Deze hele dag, inclusief lunch, wordt u als dank aangeboden door ’t 

Gilde de Bevelanden. 

 

mailto:info@gildedebevelanden.nl
http://www.gildedebevelanden.nl/


 

 
 

 

YourSurprice is een webwinkel voor gepersonaliseerde cadeautjes 

en in zijn soort de grootste in Nederland. 

Voor alle mooie momenten in het leven is er de YourSurprise 

webshop. Er is namelijk niks zo leuk als het ontvangen van een 

gepersonaliseerd cadeautje. Gelukkig is er bij YourSurprise een 

enorme keuze. Je kunt het zo gek niet bedenken of je kunt het bij 

hen met eigen naam, foto en tekst laten maken. Zo’n cadeautje kun 

je voor altijd koesteren en heel lang blijven gebruiken. 

 

Voor wie is het cadeautje?  

Op basis daarvan kun je shoppen bij YourSurprise, maar ook door in 

type producten te zoeken waarvan je weet dat de ontvanger deze 

geweldig zal vinden. Van alles voor in huis en in de keuken (hallo, 

keukenshort met naam!) tot heerlijke chocolade, lekkere dranken 

en fotoboeken. Ook kun je met eigen items terug naar school, zo 

weet je zeker dat jouw zoon of dochter zijn spullen niet kwijtraakt.  

Ideaal! Ook kleding, tassen en sleutelhangers kunnen makkelijk 

gepersonaliseerd worden bij de YourSurprise webshop. 

 

Bestel je het vandaag voor 16.00 uur, dan heb je het morgen in 

huis. Perfect voor last minute cadeaus, zonder dat iemand het door 

heeft. Door het gepersonaliseerde aspect lijkt het alsof je het al 

weken eerder hebt besteld! Het perfecte cadeau voor ieder familie-

lid, vriend en kennis  

 

Wat is er te zien en te horen bij YourSurprice? 

Het bedrijf is niet alleen interessant om te zien welke cadeautjes er 

allemaal leverbaar zijn, maar ook om te horen hoe producten tot 

stand komen en leverbaar zijn. Hoe nieuwe producten tot stand 

komen, modegevoeligheid (trends), hoe de markt bewerkt wordt in 

binnen- en buitenland, hoe de verkoop, productie en bezorging 

logistiek in elkaar zit, hoe het personeelsbeleid van hun kan 

functioneren met de vele buitenlanders die bij hun werken, o.a. als 

ict-er. Hoe vangen zij de retourproblemen op (van oudsher een 

groot probleem bij andere webwinkels), enz., enz. 

Het bedrijf is de laatste 10 jaar explosief gegroeid en is gevestigd in 

een nieuw pand naast Omoda in Zierikzee. 

 

Kortom: het is erg interessant om in de keuken te mogen kijken 

van een webwinkel. 

 
 

 

 

Het museum bevindt zich in het oude, 16e-eeuwse, stadhuis van 

Zierikzee aan de Meelstraat pal in het centrum van de oude 

havenstad. Het vertelt op verrassende en innovatieve wijze het 

verhaal van deze prachtige stad en haar omgeving. Een bezoek aan 

het 450 jaar oude gebouw is al een belevenis op zich. Neem de 

afgesleten wenteltrap, dwaal door de mooie raadszaal en verwonder 

je over de wenteltrap, dwaal door de mooie raadszaal en verwonder 

je over de indrukwekkende kapconstructie. De wisselende tentoon- 

stellingen en de topstukken uit de collectie brengen het verleden tot 

leven.  

https://www.yoursurprise.nl/tradetracker?tt=546_12_78749_yoursurprisewebshoppagina&r=%2F
https://www.yoursurprise.nl/tradetracker?tt=546_12_78749_yoursurprisewebshoppagina&r=%2F
https://nl.wikipedia.org/wiki/Stadhuis_van_Zierikzee
https://nl.wikipedia.org/wiki/Stadhuis_van_Zierikzee


 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Auditorium 
Het Auditorium wordt gebruikt voor tijdelijke tentoonstellingen.  

 
De Grote Zaal van het Stadhuis 
De grote zaal, de zolder, wordt vooral gebruikt voor tijdelijke 

tentoonstellingen. Wel is hier te allen tijde het beroemde plafond 

van het Stadhuis te bekijken.  

 
Entreehal 
De entreehal van het Museum bevindt zich in de oude Vierschaar 

van landrecht van het Stadhuis. De oude architectuur is hier nog 

gedeeltelijk te zien.  

In deze ruimte bevinden zich verscheidende voorwerpen die te 

maken hebben met de vierschaar en het straf-recht.  

 

De Kaartenkamer 
De kaartenkamer vertelt het verhaal van het landschap van 

Schouwen en Duiveland en van het omgaan met het dreigende 

water. Een interactieve tentoonstelling toont de periode van de 

prehistorie tot de bouw van de waterkering. Aan de muren hangen 

vele historische kaarten van Schouwen-Duiveland en wapens van 

vele verdronken dorpen. Het verhaal over het landschap wordt 

verteld aan de hand van de notities A.J.F. Fokker (1857-1929), een 

belangrijke dijkgraaf en burgemeester.  

 

Meekrapkamer 
In de meekrapkamer bevindt zich een groot aantal objecten en 

kunstwerken die gerelateerd zijn aan het winnen en verkopen van 

meekrap, een plant die werd gebruikt om een rode kleurstof te 

verkrijgen. Meekrap was voor Schouwen-Duiveland een van de 

grootste exportproducten en Zierikzee stond bekend om de goede 

kwaliteit meekrap. De meekrap werd verwerkt in 20 fabriekjes op 

het eiland en werd daarna gekeurd in de waag van het stadhuis.  

 

Modellenkamer 
In de modellenkamer bevinden zich de modellen van verschillende 

bouwwerken en bouwtuigen uit de 18e eeuw. Deze schaalmodellen 

van bruggen, sluizen, kranen en veel meer, zijn gemaakt door 

Johannes van Es, die ook architect was van de verbouwing van het 

stadhuis in 1775-1779. Sommige van deze modellen waren 

tentoongesteld voor Koning Lodewijk Napoleon tijdens zijn bezoek 

in 1809.  

 

Raadzaal 
In de Raadzaal is nog veel van het 18e-eeuwse interieur te zien. 

Bijvoorbeeld de grisailles van Marten Josef Geeraerts die Minerva en 

de Kreeftenhandel representeren. De stijl van de Raadzaal is vol-

ledig in Lodewijk XV-stijl. In de kamer is zilver en glaswerk uit de 

19e eeuw geëxposeerd. Hier hangen zes stilleven foto's van Adri 

Verburg die de thema's van het museum representeren.  

 

 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Abraham_Jacobus_Frederik_Fokker_van_Crayestein_van_Rengerskerke
https://nl.wikipedia.org/wiki/Meekrap
https://nl.wikipedia.org/wiki/Adri_Verburg
https://nl.wikipedia.org/wiki/Adri_Verburg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:GroteZaal.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Kaartenkamer.jpg


 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

 

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

 

Tentoonstellingszaal 
De tentoonstellingszaal vertelt verhalen van de geschiedenis van 

Zierikzee in de jaren tussen 1200 en 1600, de welvarendste periode 

in de geschiedenis van de stad. Een ander verhaal gaat over de 

periode tussen 1500 en 1900 waarin Zierikzee, de wereld en de 

wereldzeeën verkende. Het laat de vele exotische schatten zien die 

door de jaren heen door Zierikzeese ontdekkingsreizigers uit de 

wereld zijn meegenomen. In de zaal bevindt zich een aantal 

scheepsmodellen van vissersschepen en oorlogsschepen.  

 

Thesaurierszaal 
In de Thesaurierszaal komen het duidelijkst de 16e-eeuwse en 18e-

eeuwse architectuur samen. Hier bevinden zich verscheidende 

objecten die gaan over de natuurwetenschappelijke geschiedenis 

van Schouwen-Duiveland met o.a. het kabinet van de lokale 

medicus en onderzoeker Job Baster, dat gemaakt is uit schelpen. 

Verder ziet u natuurwetenschappelijke apparaten en fossielen.  

 

Trouwzaal 
De trouwzaal, die nu wordt gebruikt voor trouwerijen, was vroeger 

de stedelijke vierschaar was. De kamer is grotendeels nog in de 

18e-eeuwse stijl met de tribune en Schepenbank.  

  

Torenkamer 
De torenkamer bevindt zich boven in het stadhuis en bevat vooral 

stukken die met de toren en de beiaardier te maken hebben. Hier 

staat het schaalmodel van de toren.  

  

Tegelkamer 
Boven in het Stadhuis is de zaal meteen historische 

wandbetegelingen uit een oude Nederlandse boerderij. Er zijn ook 

oude kerkbeelden te bewonderen.  

 

Vleeshal 
De vleeshal is het oudste gedeelte van het stadhuis en werd 

vroeger gebruikt voor de slagers van Zierikzee die er hun waren 

verkochten. De zaal is nu ingericht om de bezoeker een kijkje te 

geven in de geschiedenis van de vleeshal zelf.  

 

De Waag 
De waag, die zich naast de vleeshal bevindt, is de plek waar 

vroeger de meekrap van het eiland werd gekeurd, gewogen en 

gedistribueerd.  

 

 

 
 

Opgave zo vlug mogelijk, i.v.m. het maximaal aantal genodigden 

(50) die meekunnen, uiterlijk tot 15 mei, indien de bus nog niet vol 

is, naar ons e-mailadres info@gildedebevelanden.nl 

Met opgave of u met 1 of 2 personen komt. 

Wilt u gelijk opgeven of u een museumkaart heeft en deze op 31 

mei meenemen? 

 

Met vriendelijke groet, 

Uw bestuur. 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Kast
https://nl.wikipedia.org/wiki/Job_Baster
https://nl.wikipedia.org/wiki/Vierschaar
https://nl.wikipedia.org/wiki/Beiaard
https://nl.wikipedia.org/wiki/Waag
https://nl.wikipedia.org/wiki/Meekrap
mailto:info@gildedebevelanden.nl

