
 
 

 
          

 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

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

  

Secretariaat:  

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

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

Website: www.gildedebevelanden.nl  

 

De meeste beperkingen door de coronamaatregelen zijn nu 

verdwenen. We zien dan ook dat verscheidene disciplines hun 

activiteiten weer oppakken of er voorbereidingen voor treffen. In 

deze GildeTijding kunt u daar een en ander over lezen.  

 

Maar het weer starten van de activiteiten gebeurt nog niet over de 

volle breedte van ’t Gilde de Bevelanden. Dat valt te begrijpen. 

Corona is nog steeds niet helemaal verdwenen. Ik wil hier herhalen 

dat geen enkele vrijwilliger zich verplicht moet voelen iets te doen 

waarbij men zich niet veilig voelt. Natuurlijk hopen we dat we over 

niet al te lange tijd alle terughoudendheid kunnen laten varen.  

 

In de afgelopen periode hebben enkele vrijwilligers afscheid 

genomen van ’t Gilde. Wij bedanken hen hartelijk voor hun inzet en 

betrokkenheid. Er hebben zich ook nieuwe vrijwilligers bij ’t Gilde 

gemeld.  Per saldo is het aantal vrijwilligers toegenomen en dat is 

verheugend.   

 

Met de lente die zich aankondigt zou er dus sprake mogen zijn van 

een licht optimisme. Helaas wordt dat overschaduwd door de 

afschuwelijke oorlog in Oekraïne. Hoewel die oorlog ’t Gilde als 

organisatie niet rechtstreeks raakt, zullen er onder de vrijwilligers 

en onder diegenen die gebruikmaken van de diensten van het ’t 

Gilde ongetwijfeld personen zijn voor wie dat wel geldt.  

Zoals zoveel maatschappelijke organisaties willen wij hierbij blijk 

geven van onze betrokkenheid.     

 

Frans van Rijswijk 

 

 

Voor 2022 staan de volgende vergaderingen gepland: 

 

-10 mei met coördinator Adviesaanvragen 

-9 augustus met coördinator Stadsgidsen 

-8 november met vertegenwoordiger van Power 
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Hierbij een verkort verslag van de belangrijkste punten van 

bestuursvergadering van 8-2-2022. 

 

Onze voorzitter Frans van Rijswijk opent de vergadering met een 

welkomstwoord in het bijzonder voor Anne Flour van SamenSpraak. 

 

Subsidies 
De gemeente Goes heeft onze subsidieaanvraag voor 2022 afge-

wezen wegens een te groot bedrag aan reserves. Het bestuur hoopt 

in volgende jaren weer in aanmerking te komen voor subsidie. De 

andere gemeenten hebben wel subsidie verstrekt. 

Hoewel er hierdoor een tekort ontstaat op de begroting van 2022 

wegens de afwijzing door de gemeente Goes, besluit het bestuur de 

begroting niet te wijzigen. De reserves geven voldoende ruimte om 

deze tegenvaller op te vangen. 

 

Aanpassen folder  
De Nederlandse en Duitstalige folders ‘Wandeling door het 

historisch Goes’ zijn bijna op. In samenspraak met de stadsgidsen 

zal na het aanbrengen van de eventueel nodige correcties er een 

herdruk worden gemaakt.  

 

Jaarverslag 2021 
Het Jaarverslag 2021 voor onze subsidiegevers en vrijwilligers zal 

weer moeten worden aangemaakt. 

Of de versie alleen digitaal zal verspreid worden of ook in printuit-

voering wordt later bepaald. 

 

 

  
Er zijn momenteel 13 stadsgidsen, waarvan 10 direct inzetbaar. 2 

hopen dit seizoen in te stromen. 5 personen staan op de wachtlijst. 

Er staan diverse bijscholingen gepland. 

 

De volgende prijsaanpassingen voor stadswandelingen worden het 

bestuur vastgesteld:   

Groepen t/m 5 personen: € 25,00.  

Groepen 6 t/m 10 personen: € 50,00.  

Iedere persoon meer: € 5,00 pp.  

Annuleren van reservering € 10,00. 

Er worden 2 nieuwe wandelingen door de Stadsgidsen voorgesteld: 

“Ganzentocht” en “Kinderwandeltocht”. 

In dit nieuwe seizoen zal een proef plaats vinden met een nieuwe 

headset. Aan de hand van de ervaringen zal besloten worden hoe 

daar verder mee om te gaan.  

 

In 2021 blijkt dat corona een erg beperkende factor is geweest. 

Weliswaar is het gidsseizoen verlengd geworden met de maand 

oktober. 



 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 
   

  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

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

De Tourist Shop in Goes is een prima vervanger van de VVV. Per 

saldo zijn in 2021 toch meer rondleidingen gedaan dan in het eerste 

coronajaar 2020. 

 

          Anne Flour vertelt dat wegens corona de meeste coaches hun werk 

tijdelijk hebben stil gelegd. Enkelen werken alleen met gevaccineer-

den, of willen alleen in de Bibliotheek oefenen. Door meerdere 

redenen zijn een aantal coaches afgehaakt, maar er zijn ook nieuwe 

aanmeldingen. Het huidige aantal coaches is nu 37. Het aantal 

aanvragers is nu 45. Het is niet altijd mogelijk een aanvrager te 

koppelen aan een coach. De meeste aanvragen komen binnen via 

gemeenten, de SMWO, het Taalcafé en het Leger des Heils. De 

aanvragers wonen verspreid over ons werkgebied De Bevelanden. 

          Het betreffen veel asielzoekers, maar ook steeds meer mensen uit 

Europa die hier werken. Nieuwe coaches volgen een opleiding bij 

het Taalhuis. 

 

Scholenproject  
Jan Stoffels heeft laten weten dat het scholenproject in verband 

met corona voorlopig in overleg met betrokken scholen is stilgelegd. 

Wellicht dat later in dit schooljaar nog een mogelijkheid voor een 

herstart is. 

 

Adviesaanvragen  
Wolter Koster meldt dat er een paar aanvragen geweest zijn. 

Hopelijk komen er dit jaar meer adviesaanvragen nu er in verschil-

lende wijk- en dorpsbladen advertenties voor adviesaanvragen zijn 

en worden geplaatst. Al met al niet echt bevredigend tot heden toe, 

maar, aldus Wolter, kennelijk is de behoefte zodanig gering. 

 

Power  

Lag tot heden wegens beperkende maatregelen helemaal stil. 

Hopelijk kunnen dit jaar weer een aantal workshops gegeven gaan 

worden.  

 

Het bestuur heeft het voornemen om een Vrijwilligersdag te 

organiseren op 31 mei a.s. naar een paar locaties in Zierikzee. 

Meer gegevens zullen op korte termijn bekend worden gemaakt. 

Vertrek om +/- 10,30 uur, retour in Goes +/-16,30 uur.  

 

Zet 31 mei alvast in de agenda! 
 

 

 

 

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. 
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