
 
 

 
          

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Nieuwsbrief van ’t Gilde de Bevelanden                 12-12-2022  

  

Secretariaat:  

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

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

Website: www.gildedebevelanden.nl  

 
Beste lezer(es), 

 

Dit is alweer de laatste GildeTijding van 2022, een jaar waarin veel 

is gebeurd en een jaar wat voorbij is gevlogen. 

 

Een jaar waarin we gepoogd hebben om u zoveel mogelijk 

informatie te geven over de activiteiten van onze stad- en 

streekgidsen, SamenSpraak, de workshops van Power, het 

scholenproject en adviesaanvragen. 

 

Een jaar waarin we dachten het coronavirus overwonnen te hebben. 

 

Een jaar waarin we de dreiging van een oorlog steeds dichterbij 

voelden komen.  

 

Een jaar met wederom veel vluchtelingen uit de oorlogsgebieden.  

 

Een jaar met veel en heftige natuurrampen, wateroverlast of 

watertekorten. 

 

Een jaar waar politiek gezien ook heel wat gebeurde en veel 

protesten waren. 

 

Een jaar waarin de energieprijzen en kosten voor levensonderhoud 

de pan uit vlogen. 

 

Maar ook …. 

 

Een jaar met een mooi voorjaar en een fantastische zomer! 

 

Een jaar waarin ’t Gilde op alle fronten weer activiteiten kon 

opstarten en actief konden zijn. 

 

Een jaar waarin we ons in Nederland over het algemeen nog 

gelukkig en veilig kunnen voelen. 

 

De redactie wenst u in alle opzichten een positief en gelukkig jaar 

toe in 2023.  

 
Veel leesplezier! 
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Hierbij een verkort verslag van de vergadering van 22-11-2022: 

In de Bode en de Goese Morgen is een artikel over Power geplaatst. 

Power is dit jaar gestart met een workshop en met een oproep voor 

opgave voor de workshop in 2023.  

 

Er is besloten om positief te reageren op een te houden bijeen-

komst van alle Gildes in Brabant en Zeeland. Wij zullen daar o.a. 

aandacht vragen voor een aansprakelijkheidsverzekering voor 

adviseurs bij mondeling advies, hoe meer gratis publiciteit te ver-

krijgen, meer ondersteuning door gemeenten en een eventueel 

nieuw project Coach4You: ondersteuning aan leerlingen tijdens de 

overgang van de basisschool naar het voortgezet onderwijs. 

 

Het bestuur gaat akkoord met het voorstel bij geen of te late 

annulering van een rondleiding 10% van het verschuldigde bedrag 

in rekening te brengen. 

Er is een feedbackformulier ontworpen, hiermee zal een proef ge-

houden worden onder deelnemers aan rondleidingen. 

 

Op 23 november is er een bijscholingsbijeenkomst geweest voor de 

Stadsgidsen met als spreker Frank de Klerk van het Gemeentear-

chief over de geschiedenis van het Goese stadhuis en de recht-

spraak.  

 

Er is een Nieuwsbrief voor de taalcoaches rondgestuurd. Het be-

stuur is blij met dit initiatief en zal waar nodig ondersteuning 

verlenen. 

 

Op 21 november jl. is weer een bijeenkomst voor de coaches ge-

weest. Ellen van Steenberge heeft een inleiding gehouden met als 

doel de coaches verder bij te scholen. 

De afspraak is gemaakt dat bij grensoverschrijdend gedrag van een 

taalvrager een taalcoach direct contact moet opnemen met de coör-

dinator.  

Deze kan besluiten het bestuur in te schakelen en verwijzen naar de 

contactpersoon.  

Ook zal de instantie die de taalvrager heeft doorverwezen naar 

‘t Gilde op de hoogte worden gesteld. 

 

Op 26 oktober is na corona weer een nieuwe groep gestart. Bij 

voldoende opgaven gaat een tweede groep op 25 januari 2023 van 

start. U kunt zich nog opgeven! 

De samenwerking met SMWO verloopt prima. 

 

In de Gemeente Borsele is weer een start gemaakt met nieuwe 

cursussen. Tevens heeft zich een nieuwe vrijwilliger aangemeld. 

Er komen nog steeds heel weinig aanvragen binnen. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 



Onze penningmeester Peter Geijsen heeft samen met Jaap Paauwe 

een gesprek gehad met een wethouder van de gemeente over de 

hoogte van de vergoeding voor de gratis rondleidingen.  

De vergoeding staat niet helemaal in verhouding tot de vergoeding 

van de gemeente hiervoor. Wordt vervolgd. 
 

“t Gilde de Bevelanden heeft € 239,-- als subsidie ontvangen. 
 

Er wordt nog een aanvullend lid gezocht voor de kascommissie en 

voor 2023 en 2024. Wie meldt zich aan? 

 

Aan alle coördinatoren is gevraagd hun inbreng te leveren. Hun op- 

en aanmerkingen worden verwerkt in een definitief beleidsplan. 

 

‘t Gilde de Bevelanden heeft een bedrag ad € 416,15 mogen ont-

vangen. Waarvoor hartelijk dank. Volgend jaar zal het bestuur de 

vrijwilligers vragen deze actie actief te steunen met het uitbrengen 

van hun stem op ’t Gilde de Bevelanden. 

 

Het “7e Lustrum” van ’t Gilde de Bevelanden zal in september 2023 

gevierd worden. Aan de coördinatoren wordt gevraagd om ideeën in 

te leveren voor het programma. 

 

Voor een groot aantal vrijwilligers is een VOG aangevraagd. De be-

doeling is dat eind november iedere vrijwilliger de naar hem toege-

zonden set formulieren heeft ondertekend en in de gefrankeerde 

envelop voorzien van adres retourneert aan het secretariaat.  

 

Er heeft zich een nieuw landelijk project aangediend; Couch4You.  

Coach4you helpt en coacht kinderen die bij de overgang van de 

basisschool naar het voortgezet onderwijs extra hulp kunnen ge-

bruiken. Vrijwillige coaches staan kinderen bij in het eerste school-

jaar na de basisschool. Ze maken de kinderen wegwijs bij de over-

stap, helpen ze als het op school even niet goed gaat, leren ze hoe 

ze het beste hun huiswerk kunnen plannen en maken en helpen de 

ouder(s)/verzorger(s) in de contacten met de mentor en de school. 

Dit alles met als doel het kind goed door het eerste schooljaar heen 

te helpen en schooluitval te voorkomen. Er is inmiddels met een 

drietal personen hierover gesproken. In week 47 is hier een verder 

overleg gepland met de Bisschop Ernst school in Goes. 

Gekeken gaat worden of een dergelijk project haalbaar, nodig en 

zinvol is op de Bevelanden. 

 

Besloten wordt 4 keer, de derde dinsdag van de maand, te 

vergaderen volgens onderstaand schema. 

21 februari - gast: Power en Scholenproject 

16 mei  - gast: Samenspraak  

15 augustus - gast: Adviseurs 

21 november - gast: Gidsen  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

Het kan altijd beter, dus … 
 
Wilt u meer weten over de 
activiteiten van  
’t Gilde de Bevelanden? 
Kijk dan op  
www.gildedebevelanden.nl  
 

Ik ben in gesprek met Ko Kodde (87), vrijwilliger pur sang. Het 

doen van vrijwilligerswerk is hem met de paplepel ingegeven. Thuis 

bij hem in Biggekerke waren ze niet anders gewend.  

Bij je opvoeding hoorde: iets terug doen voor de gemeenschap. 

 

Ko werd, na zijn HBO-landbouwopleiding, voorlichter bij het 

Ministerie van Landbouw met de opdracht de boeren voorlichting 

geven hoe een betere productie te bewerkstelligen (toen was daar 

nog sprake van). Ko is begonnen op Noord-Beveland, later in heel 

Zeeland, gevolgd door Zuidwest Nederland. Veel reizen dus.  

In 1990 werd de afdeling Zeeland verplaatst naar Ede en werd Ko, 

tot 1995, voorlichter bij het Proefstation voor de Fruitteelt, toen het 

kenniscentrum voor de fruitteelt voor heel Nederland.  

 

Het doen van vrijwilligerswerk zit in Ko zijn DNA. Hij is van lieverlee 

in het vrijwilligerswerk gerold. Eerst in het bestuur van Bejaarden-

centrum Randhof, gevolgd door een zetel in het Gasthuisbestuur. 

Ko was ook lid van het CDA-bestuur geworden en hij had ook 

ondertussen ook kerkelijke functies aanvaard zoals o.a. zitting in 

een kerkelijke Roemenië werkgroep.  

 

Op 79-jarige leeftijd jaar werd Ko gevraagd om zijn kennis en 

voorlichtingsbekwaamheid in te zetten voor SamenSpraak, een 

project van ’t Gilde de Bevelanden, een project om vluchtelingen te 

begeleiden bij hun inburgeringscursus, zodat ze beter kunnen inte-

greren in de Nederlandse cultuur en de samenleving. 

Hierdoor was er ook veel contact en overleg met Vluchtelingenwerk 

Nederland. Ko ging 10 jaar lang het coördinatiewerk regelen voor 

de taalcoaches en hun contacten met potentiële cliënten.  

Naast dit coördinatiewerk was Ko ook nog 5 jaar daadwerkelijk taal-

coach en had daardoor veel contact met vluchtelingen uit o.a. 

Turkije, Soedan, Vietnam. Eritrea, Angola, Afghanistan enz. Hij kan 

daar veel mooie, maar ook minder fraaie verhalen over vertellen. 

Kortom: verhalen over veel vluchtelingen uit die landen waar het 

oorlog was en nog is. 

 

Ko is nu 87 jaar en is hij gestopt met vrijwilligerswerk, anderen 

hebben het stokje van hem overgenomen. Chapeau voor het vele 

werk dat Ko tot zijn 87ste jaar heeft gedaan. 

 

Jan van den Boom 

 

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, 

Uw bestuur. 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

SamenSpraak heeft nu 

meer dan 40 taalcoaches 

en er zijn nog steeds meer 

taalcoaches nodig om te 

kunnen voldoen aan de 

talrijke aanvragen. 

 

Heeft u ook belangstelling 

om aan een nieuwe 

landgenoot die hulp als 

taalcoach te willen geven?  

 

Meer weten? Kijk op 

gildedebevelanden.nl  

Of bel naar 06 270 953 04 

of mail naar 
samenspraak@gildedebevelanden.nl 
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