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Dag “mecenas”,
Huh, ik hoor u waarschijnlijk al denken; “mecenas”?
De “Wikipedia” omschrijft het woord “mecenas” verkort als volgt:
Een mecenas is een persoon die als beschermheer of -vrouwe van
kunstenaars, geleerden of sporters optreedt, dus voor de
medemens. Zij worden door de “mecenas” o.a. van financiële
middelen voorzien, zodat deze zich zorgeloos kunnen wijden aan
hun scheppend werk, wetenschappelijk onderzoek, sportieve
loopbaan of hulp aan de medemens.
In ruimer verband gezien stelt een “mecenas” niet alleen geld, maar
ook zijn vrije tijd, kennis en kunde gratis en belangeloos
beschikbaar aan een goed doel of aan de medemens, doet dat
bewust en krijgt daar veel voor terug: betrokkenheid, waardering,
persoonlijk contact en veel voldoening.
En … dat bent u dus ook! En dat wil ’t Gilde ook graag zo houden.
Daarom wil ’t Gilde de Bevelanden de komende maand contact met
u opnemen om u persoonlijk namens de coördinatoren en het
bestuur een kleinigheidje te overhandigen als dank voor het
beschikbaar stellen van al uw vrijetijd, kennis en kunde aan uw
medemens in het verleden.
En … uiteraard hoopt het bestuur dat u dat nog in lengte van jaren
in een goede gezondheid kunt en wilt blijven doen.
Nogmaals hartelijk bedankt.

Op 3 november jl. heeft uw bestuur coronaveilig vergaderd. De
volgende punten zijn o.a. besproken:
-Op korte termijn wordt er door Gilde Nederland een online regiooverleg Brabant en Zeeland georganiseerd. Onze voorzitter zal
daaraan deelnemen.
-De VVV in Goes zal worden opgeheven. Het bestuur zal samen met
de Stadsgidsen doornemen wat hiervan de consequenties zullen
zijn voor ’t Gilde.
-Zodra de coronaperikelen het toestaan wil het bestuur apart met
de coördinatoren van alle disciplines doornemen hoe in een ‘corona
veilige omgeving’ de activiteiten weer kunnen worden opgestart en
hoe de band met de vrijwilligers kan worden verstevigd.
-Onze penningmeester Peter van Eekelen heeft te kennen gegeven
per 1 april 2021 te willen stoppen.
Hij is dan 11 jaar als penningmeester betrokken geweest bij
’t Gilde.
Het bestuur heeft het opvolgingsprobleem direct ter hand genomen
en een opvolger is al gevonden. In een volgende Gildetijding meer
hierover.
-Overigens zoekt het bestuur nog steeds naar een nieuwe
coördinator voor de Adviesaanvragen en Power.
Wie stelt zich beschikbaar voor deze zinvolle activiteit?
-Het bestuur probeert in de toekomst zo veel mogelijk aanwezig te
zijn bij vergaderingen van de coördinatoren en de vrijwilligers van
SamenSpraak, Stadsgidsen, Power, Scholenproject en
Adviesaanvragen. Maar tot heden toe liggen door de Coronamaatregelen alle activiteiten ‘plat’ en gebeurt er niets.
Wachten op betere tijden.
-Het bestuur gaat zich beraden over een lange termijnvisie van
’t Gilde de Bevelanden, u hoort daar nader van.
-De volgende bestuursvergadering is op 9 februari 2021.

Een paar jaar geleden gebeurde het! Zomaar, totaal onverwacht...
Tijdens de rondleiding kwam er een vrouw even naast me lopen. Ze
had mijn naam gehoord bij de start van de vrije wandeling door
Goes: 'Kees van den Bovenkamp, vanmiddag jullie gids'. Het was
op de Turfkaai dat ze een beetje schuchter aan me vroeg: 'Hebben
wij op de MULO niet bij elkaar in de klas gezeten?' Daarop vroeg ik
haar uiteraard: 'Wie ben jij dan?'
'Nou', was haar antwoord, ''toen heette ik nog Zandijk en fietsten
mijn vriendin en ik elke dag vanuit Kesteren, waar mijn vader
huisarts was, naar Veenendaal, naar de Christelijke MULO.' Het
kwartje viel. Ze liet me kennis maken met haar man, die er ook bij
was. Thans woonden ze ergens op de Bevelanden, nadat ze
jarenlang eerst in Amersfoort hun domicilie hadden gehad.
Op een andere keer kwam er een man abrupt naar me toe, nadat ik
het laatste stukje had verteld over de eerste koning van Nederland,
koning Lodewijk Napoleon bij die gedenkplaat, jullie allemaal wel
bekend en nadat we, na een kort bedankje aan de hele groep,
afscheid hadden genomen van elkaar.

De man twijfelde er niet aan of wij hadden samen als kind op
dezelfde school gezeten, in Veenendaal. Hij kwam uit een groot
gezin, zei hij me, en hij woonde nog altijd in Veenendaal.
Zijn naam was Ab Achterberg. Er ontstond een heerlijk nagesprek.
Ik had nog een klassenfoto uit die tijd toen we in klas één zaten.
Een grote klas, wel 48 kinderen, maar wist ruim de helft van de
namen niet. Hij mocht die foto niet kopen destijds, vanwege het
grote gezin...
Toen stelde ik hem voor: 'Ab, als jij me nou je mailadres geeft, dan
scan ik die foto en mail ik hem naar jou. Als jij dan alle namen, die
je nog weet van links naar rechts en van boven naar beneden op
rijen, aan mij wil doormailen. Dan hebben we er allebei iets aan.'
Dat is gebeurd. Ab mailde dat hij vijf namen niet wist, maar daar
was hij achteraan gegaan. Twee tevreden 'ouwe jongens onder
elkaar' bleven er over: Ab en Kees.
Zo zie je maar dat het rondleiden soms leuke verrassingen met zich
meebrengt!
C. (Kees) van den Bovenkamp

Rob van den Bosch en Jan van den Boom zijn druk bezig om een
nieuwe modernere website te bouwen en vorm te geven. Op deze
site zult u op een makkelijke manier alle gegevens kunnen vinden
van ons Gilde.
Het is de bedoeling om, na een proefperiode, deze in de loop van
januari a.s. in de ‘lucht’ te krijgen. Wordt vervolgd.

De RaboSupport actie heeft voor het Gilde € 32,91 opgebracht.
Dank iedereen voor het uitbrengen van zijn stem op ’t Gilde. Alle
beetjes helpen!

Voor vragen en suggesties over deze nieuwsbrief of over andere
zaken over ’t Gilde de Bevelanden, kunt u schrijven naar het
secretariaat of e-mailadres, zoals vermeld boven aan deze
nieuwsbrief.
Blijf gezond en fit in deze coronatijd, een prettige Kerst en een goed
begin in 2021.
Uw voorzitter Frans van Rijswijk.

