
 
 

 
          

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Nieuwsbrief van ’t Gilde de Bevelanden                 23-04-2021  

  

Secretariaat:  

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

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

Website: www.gildedebevelanden.nl  

 

Ondanks de coronaperikelen zijn er toch weer een aantal 

activiteiten geweest in Gilde-land. 

Het bestuur is sinds een lange tijd bij elkaar geweest, zie het 

verkort verslag hieronder.  

Ook de Stads- en streekgidsen zijn weer actief geweest, zie op 

pagina 2, 3 en 4 van deze GildeTijding.  

Anne Flour staat met een interview over SamenSpraak in het 

landelijke Gildeblad van maart op pagina 8, apart bijgesloten. Dit 

interview met haar is ook verschenen in de Bevelandse Bode. 

Verder heeft Jan Stoffels ook een artikel geschreven over het 

terugbrengen van handenarbeid activiteiten op de basisscholen, zie 

pagina 9 van bijgaand landelijk Gilde magazine.  
 

Veel leesplezier. 

 

 

Op 15 april is het bestuur bijeengeweest voor een corona-veilige 

bestuursvergadering. 

Hierbij een sterk verkort verslag van de belangrijkste punten: 

 

Na een welkom aan de beoogd nieuwe secretaris Chris Jebbink 

verhaalde onze voorzitter over de online regiovergadering met 

Gildevertegenwoordigers van Gilde Nederland, uit Walcheren, Breda 

en Oss. Elk Gilde heeft dezelfde corona-problemen en wacht met 

smart op het kunnen opstarten van de diverse activiteiten en 

worstelt met dezelfde problemen, zoals het teruglopen van de 

adviesaanvragen. 

 

De notulen en de actie-en besluitenlijst werden goedgekeurd, 

evenals het financieel jaarverslag en verslag kascommissie en de 

begroting voor 2022. De penningmeester werd bedankt voor de 

opzet hiervoor, maar bovenal bedankt voor zijn 10 jaar inzet als 

penningmeester en bestuurslid bij ’t Gilde de Bevelanden! Peter, 

hartelijk bedankt!!! Op een later tijdstip zal door het bestuur een 

uitgebreider afscheid van Peter worden genomen. Het Jaarverslag 

2020 is digitaal bijgesloten, de printversie is op aanvraag beschik- 

baar bij het secretariaat en wordt sowieso uitgereikt op de hopelijk 

te houden vrijwilligersmiddag in het najaar. 

 

 

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


 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De taakverdeling van het bestuur t.a.v. de verschillende disciplines 

is op dit moment als volgt verdeeld: Scholenproject en 

Adviesaanvragen door Frans van Rijswijk, Stads- en streekgidsen 

door Peter Geysen, SamenSpraak door Chris Jebbink en Power door 

Jan van den Boom. 

 

De volgende bestuursvergadering staat gepland op 20 mei.  

Op 18 mei vergadert het bestuur opnieuw over de strategisch 

invulling van het takenpakket van het bestuur en voor de 

strategische invullingen en kaderbepaling: waar gaan we met ’t 

Gilde naar toe. 

In een hierop volgende vergadering zullen de verschillende 

coördinatoren en ev. andere deskundigen worden uitgenodigd om 

mee te denken en om mede deze strategische invulling te bepalen. 

Ook het weer kunnen opstarten van de verschillende activiteiten 

onder de corona-eisen zijn belangrijk om door te nemen. 

 

Chris Jebbink (zie zijn CV hieronder) werd benoemd tot secretaris 

en Peter Geysen volgt Peter van Eekelen op als penningmeester. 

Alle knowhow en takenpakketten worden de komende tijd door hun 

overgedragen. 

 

Oproep: de nieuwe website is in de ‘lucht’. Belangrijk is om te 

zorgen voor voldoende artikelen om zo de activiteiten en dus ’t 

Gilde meer bekendheid te geven. Mocht u dus een artikel over ’t 

Gilde willen publiceren dan kan dat op de website. Graag opgave bij 

boomelich@zeelandnet.nl 

 
Chris Jebbink (1941) is een geboren Fries (in Utingeradeel), maar is getogen 
in Kapelle, dus toch bijna een echte Zeeuw. 
Hij is werkzaam geweest bij zorgverzekeraar ZHV in Goes, na een fusie bij 
zorgverzekeraar CZ. Hij vervulde daar diverse directiefuncties. 
Thans alweer een tijdje genietend van zijn pensioen zonder stil te zitten. 
Op bestuurlijk vlak heeft hij veel ervaring opgedaan: 
-op lokaal niveau als gemeenteraadslid en lid van adviescommissies. 
-op provinciaal niveau als bestuurslid van de regionale VVV, Sport Zeeland en 
  diverse zorg-organisaties. 
-op landelijk niveau is hij lid geweest van commissies van de koepel van  
  zorgverzekeraars.            

 
Bijzonder initiatief beloond 
 

De Stads- en streekgidsen hebben een plan ontwikkeld om de 

“Blaauwe Steen” terug te brengen in het stadsbeeld van Goes. 

Dit plan is door Louis Schigt uiteengezet aan de Stichting 

Maatschappelijke Belangen Goes, heeft steun gekregen van deze 

Stichting en is beloond met de Willem den Herder-prijs*. 



 

 

 
Café De Blaauwe Steen 
Foto: Rob van Hese 
 

 
Het steegje ‘De Blaauwe Stee’n. 
Foto: Jan van der Weele 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

De prijs omvat in dit geval het betalen van alle kosten die zijn 

gemoeid met het realiseren van het initiatief.  

De enige voorwaarde die SMB stelt is dat de ‘Willem den Herder-

prijs’ genoemd wordt op het informatiebord. 

 

De steen is inmiddels aangekocht en er is aangegeven waar bij 

voorkeur de steen geplaatst zouden kunnen worden. Het is alleen 

nog wachten op het tijdstip van plaatsing, de bewoner van het pand 

- waar de steen gepland was - wil eerst nog verbouwen.  

 

 

 
*De heer W.F. den Herder was bestuurslid van SMB sinds 1977 en voorzitter van 

1978 tot aan zijn overlijden in 2013. Onder zijn bezielende leiding is in de jaren 

tachtig van de vorige eeuw de verpaupering van de Goese binnenstad gekeerd. Grote 

delen van de historische kern van de stad werden behouden en voor betaalbare 

verhuur veilig- gesteld. Zijn inzet, historische kennis en gedrevenheid zijn hierbij van 

onschatbare waarde gebleken. Ter nagedachtenis en eerbetoon aan haar markante 

bestuurder is door Stichting Maatschappelijke Belangen in 2018 de Willem den 

Herder-prijs ingesteld. 

 
  

Stadswandelingen Goes  
Nog steeds zijn we gebonden aan coronarichtlijnen. Voor ons als 

stads- en streekgidsen houdt dat in dat we voorlopig nog niet ‘op 

pad’ kunnen gaan. Vooralsnog hebben wij ons op het standpunt 

gesteld dat we met betaalde stadswandelingen pas zullen starten 

als we met minimaal vier gasten mogen lopen. Op de gratis 

wandelingen op de woensdagmiddagen komen we te zijner tijd nog 

wel terug. In de komende maanden kan er nog veel gebeuren 

rondom het beteugelen van het virus. Houden aan afspraken en 

vaccinaties brengen ons hopelijk sneller bij het oplossen van het 

coronaprobleem en het weer oppakken van de stadswandelingen.  

 

Doorstart Inspiratiepunt Goes  
De provinciale VVV is per 1-1-2021 opgeheven. Er waren al geruime 

tijd signalen dat de gemeente Goes “iets anders” wilde opstarten. 

Inmiddels is duidelijk geworden wat dat andere is. Op de plek van 

de voormalige VVV komt een toeristeninformatiepunt. Het komend 

jaar valt dit onder directe regie van de gemeente. Aan het einde 

van het jaar zal er geëvalueerd worden en wordt besloten hoe 

verder te gaan.  

Inmiddels is er contact geweest met de coördinator van het 

informatiepunt. Voor de Stads- en streekgidsen verandert er dit jaar 

niets. Het Inspiratiepunt wil graag de deelnemers voor onze 

rondleidingen op de woensdagmiddagen blijven opvangen als er nog 

geen gids is.  

 

Nieuwe gidsen  
Nu de VVV is opgeheven, zijn we benaderd door enkele VVV-gidsen 

die graag de overstap willen maken naar de Gildegidsen. Natuurlijk 

zijn we blij met hun aanbod. We hebben echter besloten hen geen 

voorrangspositie te verlenen. Iedereen kan zich als potentiële gids 

aanmelden en komt op een wachtlijst. We gaan er van uit dat we 

met 15 gidsen voldoende capaciteit hebben om aan alle verzoeken 

te kunnen voldoen. Voor alle nieuwkomers geldt dat zij een ‘inwerk-

programma’ op maat krijgen en dat zij een ‘Training Rondleiden’ 

moeten volgen. 

 



 

 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

T-shirts voor de gidsen van ’t Gilde 
De stads- en streekgidsen van ’t Gilde de Bevelanden zijn vanaf de 

zomer niet alleen herkenbaar aan hun Gildejasjes en -petten, maar 

ook aan de T-shirts van Zo WeAr Goes met een door Danker Jan 

Oreel (striptekenaar en illustrator) gemaakte tekening van het oude 

stadhuis aan de Markt erop. GOES – Wie vanaf de zomer een 

historische wandeling maakt met een stads- en streekgids van ’t 

Gilde de Bevelanden kan de gids nu ook herkennen aan dit T-shirt. 

Frans van Rijswijk, voorzitter van het vrijwilligersgilde, vindt dat de 

T-shirts in meerdere opzichten een goede aanschaf zijn: “Het voor-

stel om voor de gidsen dit Goese T-shirt aan te schaffen kwam 

vanuit de gidsen zelf. Het bestuur heeft dit idee overgenomen. Het 

dragen van de T-shirts vergroot de herkenbaarheid van de gidsen 

en maakt de betrokkenheid met Goes zichtbaar. Tegelijkertijd 

versterkt de aanschaf van de T-shirts van de relatie met de horeca-

zaken die ’t Gilde de Bevelanden steunen.” Die horecazaken zijn het 

Lunchcafé Stadhuis Goes, Slot Oostende en Brasserie Katoen. Zij 

ondersteunen de uitgave van de ‘Wandelroute door de Historische 

Binnenstad van Goes’ en stellen hun zaak beschikbaar voor bijeen-

komsten van de Gildegidsen. De stads- en streekgidsen van ’t Gilde 

de Bevelanden hebben vorig jaar vanwege corona helaas weinig 

wandelingen kunnen verzorgen. Toch was 2020 voor de gidsen een 

bijzonder jaar. De coördinator van de Gildegidsen, Klazina van den 

Berge-de Vos, ontving een Koninklijke onderscheiding en droeg de 

coördinatietaken over aan drie andere gidsen. Verder is een start 

gemaakt met de ontwikkeling van een nieuwe wandelroute, de 

gidsen hebben meegedacht over straatnaamgeving in Goes, ze zijn 

betrokken bij een activiteit rondom een monument, kortom, er is 

niet stilgezeten het afgelopen jaar. Uiteraard hadden de Gildegidsen 

in 2020 heel graag, zoals elk jaar, weer vele wandelingen willen 

verzorgen. Dat hebben ze bijzonder gemist.  

 

Frans van Rijswijk: “Wij willen met deze T-shirts enerzijds onze 

gidsen een hart onder de riem steken en anderzijds de horecazaken 

die ons ondersteunen bedanken. En met deze T-shirts zijn de 

Gildegidsen vanaf de zomer van dit jaar, als we hopelijk de 

historische wandelingen weer (al dan niet in aangepaste vorm) 

kunnen hervatten, nóg meer een visitekaartje voor de stad Goes!” 

 

 

 

Er zijn nog steeds 2 coördinatorenplaatsen vacant, nl voor 

Adviesaanvragen en Power. Wie durft de uitdaging aan? Voor 

meer informatie hierover kunt u contact opnemen met Jan van den 

Boom, tel. 0113-228014, email boomelich@zeelandnet.nl

 

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. 

 

Uw voorzitter Frans van Rijswijk.   


