Boeing maakt tussenstop voor huldigen jubilarissen
Euterpe
Geplaatst: 31 maart 2011
Kees Nooij (76) kwam na de Ramp naar smalstad voor
benefietconcert

Kees Nooij (midden) is 50 jaar lid van Euterpe, v.l.n.r. Anke Vroegop,
Michelle Muller, Wendy Kwaak, André Alkema, Cindy Versluis,
Annemarie Kloet en voorzitter Erik Manneke.
Hij speelt al een jaar of tien geen trompet meer, maar de 76-jarige
Kees Nooij uit Tholen is gewoon lid gebleven van muziekvereniging
Euterpe in Sint-Maartensdijk. Zaterdagavond kreeg hij tijdens het
jaarconcert in Haestinge door voorzitter Erik Manneke een gouden
onderscheiding voor zijn 50 jaar lidmaatschap opgespeld. Voor André
Alkema uit Sint-Maartensdijk en Annemarie Kloet uit Sint-Annaland
was er zilver, voor vier anderen muzikanten koper van de KNFM, de
koninklijke Nederlandse federatie van muziekgezelschappen.
Voor het opspelden maakte de Boeing waarmee Euterpe tijdens het
concert een wereldreis maakte, even een tussenlanding. Kees Nooij
moest om gezondheidsredenen zijn blaasinstrument wegleggen, zei
Manneke. Nooij kwam met de fanfare uit Hoorn in 1953 naar SintMaartensdijk waar een benefietconcert werd gegeven voor het dorp
dat door de Ramp was getroffen.
,,Dat was met Pinksteren toen we een rondgang door het dorp
maakten. Hoorn had Smurdiek geadopteerd.’’ Nooij ontmoette er zijn
toekomstige vrouw Mientje Wielaard en kwam in 1955 naar de
smalstad. Woonde onder meer in de Vijf Zinnen, maar verhuisde later
naar Bruinisse, daarna naar Stavenisse en woont nu in Tholen. Hij
werd in Sint-Maartensdijk lid van Met vereende krachten (MVK), de
voorloper van Euterpe en bleef lid.
Hij speelde in Hoorn bugel, maar in zijn actieve periode bij MVK en
Euterpe veranderde hij regelmatig van instrument. Hij speelde onder
meer trombone, althoorn en bastrompet. Toen hij problemen kreeg
met zijn longen was hij genoodzaakt te stoppen. Nooij noemt het
‘buutenheweun’ dat hij een onderscheiding heeft gekregen. Hij
bezoekt elk jaar de uitvoering van Euterpe: ,,Als ze het drie of vier

keer per jaar zouden doen, dan zou ik ook komen. Het blijft toch
trekken.’’
Vorige week bezocht hij samen met zijn partner Alie Vermeulen het
jaarconcert van Concordia in Meulvliet, maar Euterpe blijft een
speciaal plekje in zijn hart houden, zegt hij. Hij was verrast toen de
voorzitter hem naar voren riep. Nooij die een rollator gebruikt deed het
met plezier.

Lees verder in de gedrukte Eendrachtbode van 31 maart. Word
abonnee of koop een exemplaar bij één van de verkoopadressen.
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