
 
 

 
          

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

Nieuwsbrief van ’t Gilde de Bevelanden                 9-09-2021  

  

Secretariaat:  

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

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

Website: www.gildedebevelanden.nl  

 

Het is verheugend dat de verschillende disciplines van ’t Gilde de 

Bevelanden weer voorzichtig konden starten met hun activiteiten. 

Nog verheugender is het om te ervaren dat de vrijwilligers daarbij 

hetzelfde enthousiasme aan de dag leggen als voor het tot stilstand 

komen van alle activiteiten. Binnen het bestuur hebben we ons in 

het afgelopen jaar verschillende malen afgevraagd of de 

betrokkenheid bij ’t Gilde niet langzaam zou wegebben. Daar is 

niets van gebleken zoals we bij verschillende vergaderingen hebben 

kunnen vaststellen.  

In deze GildeTijding wordt verslag gedaan van enkele zaken die 

binnen het bestuur aan de orde zijn geweest. Bovendien wordt de 

lang uitgestelde vrijwilligersmiddag aangekondigd. We verheugen 

ons erop u dan te kunnen ontmoeten.  

 

Frans van Rijswijk 

 

 

Verkorte versie verslag bestuursvergadering 10 augustus met de 

belangrijkste punten: 

 

 

Wolter is sinds 1,5 jaar aangesteld als vertrouwenspersoon voor ‘t 

Gilde de Bevelanden. Met de benoeming van een 

vertrouwenspersoon wordt invulling gegeven aan de wettelijke 

verplichting te zorgen voor een veilige werkomgeving van de 

vrijwilligers. Gedurende deze periode heeft hij nog geen zaken 

moeten behandelen.  

In het vervolg van het gesprek maakt Wolter kenbaar dat hij zich 

ook op andere wijze wil inzetten voor werkzaamheden voor ‘t Gilde. 

Zo is hij in te schakelen in de functie van adviseur op gebied van 

het sociaal domein.  

Tevens zal hij in de toekomst optreden als coördinator voor onze 

adviseurs. 

 

Het bestuur beraadt zich op hoe verder in de toekomst met de 

verschillende disciplines om te gaan. Een van de eerst acties is het 

in kaart brengen van al onze adviseurs. 

 

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


  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Er is een verzoek naar alle adviseurs uitgegaan om hun (adres-) 

gegevens te actualiseren en aan te geven of ze adviseur willen 

blijven. Tevens is hun gevraagd of iemand belangstelling heeft 

coördinator te worden voor Power. Op twee na hebben alle 

adviseurs gereageerd en de meeste reacties zijn positief.  

Na de nodige inventarisaties willen we alle zaken die kunnen spelen 

rondom vrijwilligers bespreken met de coördinatoren. 

 

Er is in 2019 een beleidsplan inzake een Verklaring omtrent Gedrag 

vastgesteld. De vraag is of dit plan aan nieuwe regelgeving moet 

worden aangepast. Ook is er een document “procedure vrijwilliger” 

dat door alle vrijwilligers moet worden ondertekend. 

Ook zal worden nagegaan of er een algemene intake procedure is 

voor nieuwe vrijwilligers. 

 

Binnen 5 jaar moeten onze Statuten zijn aangepast aan de nieuwe 

regelgeving. Aandachtspunten zijn: tegengestelde belangen, hoe te 

handelen bij ontstentenis van één of meer bestuurders of alle 

bestuurders en het goed regelen van de financiën. 

Ook het regelen van een jaarlijkse controle moet worden geregeld. 

 

Daarnaast moeten alle vrijwilligers de door ‘t Gilde te hanteren 

regels kennen en moeten de adreslijsten in beheer zijn bij de 

secretaris. De coördinatoren moeten adresmutaties doorgeven aan 

de secretaris. 

Tijdens het eerstvolgende overleg met de coördinatoren zullen deze 

punten aan de orde gesteld worden. 

 

 
Alle disciplines hebben inmiddels hun activiteiten weer (voorzichtig) 

opgepakt. Op 5 oktober wil het bestuur een overleg met alle 

coördinatoren organiseren. Plaats: zaal in het Stadhuis Goes. 

Nadere informatie en agenda volgen. 

De coördinatoren zal worden gevraagd om publicaties waar zij bij 

betrokken zijn, altijd ter informatie te melden bij het bestuur. 

 

Het bestuur wil weer meer bekendheid geven aan de activiteiten 

van ’t Gilde bij de lokale overheden en in de lokale en regionale 

bladen. In dat kader heeft het bestuur samen met wethouder Pille 

van de gemeente Goes een zeer geslaagde rondleiding gehad van 

Anneke van Waarden Koets en Louis Schigt. 

Op die manier kon het bestuur in een ontspannen sfeer verhalen 

waar het Gilde allemaal voor staat. 

 

Kees Buijs heeft zijn functie vacant gesteld. Kees is opgevolgd door 

Jaap Paauwe.  

 

Protocol Lief en Leed 
Dit onderwerp en voornamelijk het protocol van de stadsgidsen zal 

besproken worden tijdens het coördinatoren overleg. Met name de 

vraag of dit voor andere disciplines werkbaar is. 

 

De volgende bestuursvergadering is op 9 november a.s. 



 

 

 

 

 
 
 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

De vrijwilligersmiddag is nu gepland op dinsdagmiddag 2 november 

met excursies naar de fortificaties ‘Fort Roovere in Halsteren en ‘het 

Ravelijn’ in Bergen op Zoom onder leiding van gidsen met als 

thema: de Wets-Brabantse Waterlinie.  

 

U en uw partner zijn van harte welkom! 

 

Het bestuur wil u op deze manier bedanken voor al het vrijwilligers-

werk dat u voor ‘t Gilde hebt verricht. 

Om het voor u makkelijk te maken hebben we een bus voor u klaar 

staan om u naar Bergen op Zoom te vervoeren en retour. 

 

 

 

Oude kaart uit 1629 met een totaalbeeld van de oorspronkelijke 

waterlinie met links Fort Hendrica in Steenbergen en rechts Fort de 

Waterschans in Bergen op Zoom. 

 

Informatie 
De fortificaties Fort Roovere aan de Ligneweg in Halsteren en Het 

Ravelijn aan de Korneel Slootmanlaan in Bergen op Zoomwaren 

een belangrijk onderdeel van de West-Brabantse Waterlinie en 

bewaakte de toegang vanuit het zuiden naar Holland en Zeeland.  

De West-Brabantse waterlinie wordt de op een na oudste van 

Nederland genoemd (na de Eendrachtslinie) en werd aangelegd 

in 1628. Ze ligt tussen de vestingen Bergen op 

Zoom en Steenbergen en bestond uit een aantal forten. Vanaf 

Bergen op Zoom bestaat de linie achtereenvolgens uit 

de forten Waterschans, Moermont (is verdwenen), Pinssen en De 

Roovere, de inundatievlakte het Halsterens Laag, de vesting 

Steenbergen en uiteindelijk fort Henricus aan de monding van de 

Steenbergse Vliet. Vanuit dit laatste fort kon door het openzetten 

van een sluis in de Steenbergse Vliet zeewater instromen, waardoor 

het Halsters en Oudlands laag onder liepen. Ook de beekjes de 

Ligne en de Zoom konden worden gebruikt om het land onder te 

laten lopen. 

We bezichtigen in het Ravelijn de ondergrondse gangen, kazemat-

ten en de kruitkelder. We maken kennis met de complete vesting-

werken van Bergen op Zoom incl. de Waterlinie. Verder lopen we 

door de galerij die gebruikt werden om de musketten af te vuren. 

Zie ook op de websites van Fort Roovere en het Ravelijn in Bergen 

op Zoom. 

 
 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Eendrachtslinie
https://nl.wikipedia.org/wiki/1628
https://nl.wikipedia.org/wiki/Vestingstad
https://nl.wikipedia.org/wiki/Bergen_op_Zoom_(stad)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Bergen_op_Zoom_(stad)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Steenbergen_(stad)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Fort_(vesting)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Fort_Moermont
https://nl.wikipedia.org/wiki/Fort_Pinssen
https://nl.wikipedia.org/wiki/Fort_De_Roovere
https://nl.wikipedia.org/wiki/Fort_De_Roovere
https://nl.wikipedia.org/wiki/Fort_Henricus
https://nl.wikipedia.org/wiki/Steenbergse_Vliet
http://www.vriendenwbwl.nl/wp-content/uploads/2016/02/WBWL-kaart-van-Schoten-1629-foto-orig-krt-Prof.Francisc-vSchoten-door-Dick-Vermaas-bezit-AvdB.jpg


 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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

 

 
 
 

 
13.15 uur Vertrek bus bij het Gors, parkeerplaats Stationspark Goes 
14.00 uur bezoek Fort Roovere o.l.v. een gids 
15.00 uur Pauze met koffie/thee in Brasserie De Berk aan de Bergse Heide,  
                  gelegenheid voor een toespraakje en kennis met elkaar te maken. 
15.45 uur vertrek naar het Ravelijn 
16.00 uur excursie o.l.v. gids op het Ravelijn, met ook bezoek in de 
                  fortificatie. 
17.00 uur vertrek terug naar Goes. 
17.45 uur retour in Goes 
 

Houd U de datum vrij in uw agenda?  

 

Opgave vóór 15 oktober a.s. via e-mail naar: 

info@gildedebevelanden.nl 

Er kunnen maximaal 52 personen mee in de bus, wees er dus vlug 

bij!  

 

Alles gebeurt onder de bekende corona voorwaarden. 

 

Op deze middag zal ook de geprinte versie Jaarverslag 2020 

uitgereikt worden en heeft u de mogelijkheid om hier vragen over 

te stellen. Dit Jaarverslag is al eerder digitaal aan u toegezonden 

 

 

Er is nog steeds een vacature voor het Coördinatorschap voor 

Power. 

De vacature is aangemeld bij SMWO. 

Mocht u meer willen weten over deze vacature, bel 0113-330455 of 

mail naar info@gildedebevelanden.nl 

 

 

 

Voor vragen en opmerkingen over deze nieuwsbrief of andere zaken 

over 't Gilde de Bevelanden, kunt u schrijven aan het secretariaat of 

naar het e-mailadres info@gildedebevelanden.nl 

 

Met vriendelijke groet, 

Uw bestuur. 
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