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Lies Joppe halve eeuw lid muziekfederatie, Jany Boogaard kwart eeuw

Euterpe eert jubilarissen op
jaarconcert nieuwe dirigent
Op het jaarconcert van Euterpe in Haestinge werden zaterdag drie jubilarissen gehuldigd. De vierde jubilaris, de
82-jarige Lies Joppe uit Stavenisse, was afwezig. Voorzitter Tom van Gurp van Euterpe speldde de onderscheidingen van de KNFM, de koninklijke Nederlandse federatie van muziekverenigingen, op. Het jaarconcert was
de eerste onder leiding van dirigent Léon Zwijgers.
De 82-jarige Lies Joppe uit Stavenisse is vijftig jaar lid van de
KNFM. Om gezondheidsredenen
moest hij vijf jaar gelden stoppen
met blazen. Joppe werd al lid in
mei 1945 toen in Sint-Maartensdijk, waar hij geboren en getogen
is, de vereniging MVK (Met Vereende Krachten) werd opgericht.
,,Ik speelde eerst op een pistonnetje, later trombone en daarna bariton.’’
Maar ook dat instrument legde hij
opzij. ,,Ik ben euphonium gaan
spelen, een koperen blaasinstrument waarvan het klankgehalte
tussen de bariton en de tuba zit.
Zachter.’’
Joppe was echt een muziekliefhebber. Hij werd namelijk ook lid
van het toenmalige OBK (Oefening baart kunst) in Stavenisse
want Joppe had daar zijn meisje
Leisaja Moerland leren kennen.
,,Als ik in Stavenisse was dan lag
mijn instrument al klaar. Dan ging
ik tussen de andere muziekkanten
zitten en dan moest mijn meisje
een uur wachten, maar ze was er
wel bij betrokken hoor.’’ Hij
trouwde in 1947 met haar. ,,In die
tijd was Johannes Geluk bij beide
verenigingen dirigent. We speelden dus vaak dezelfde nummers.
Toen het eind jaren veertig, begin
jaren vijftig slecht ging met MVK,
reed ik samen met Rien Wielaard
en schoolmeester Jansen uit Stavenisse naar Smurdiek om er te gaan
spelen.’’
De versterking vanuit Stavenisse
mocht niet baten. MVK ging ter

ziele in 1957, maar in februari
1964 werd in café Meulstee een
oprichtingsvergadering
belegd
met ’alle kopstukken’. ,,Tinus van
Damme, L.A.M. Elenbaas en Johannes Joppe. Toen is Euterpe
ontstaan.’’
Joppe bleef betrokken en bleef
blazen. Hij genoot erg van de vele
concoursen die hij met Euterpe
bezocht. ,,Ik heb gespeeld in het
concert- en gehoorzaal in Middelburg, twee keer een topconcours
in Arnhem, een keer in Alkmaar
en in Nuenen. Mooie dagen vond
ik dat.’’ Eentje springt er uit. Een
optreden op het festival in SintPhilipsland op 22 juni in 1947. Ik
was daar met mijn meisje en ik
moest op 1 juli in dienst.’’
Maar Joppe is er ook een tijdje uit
geweest, vertelt hij. In 1964 was
hij namelijk ook betrokken bij de
oprichting van voetbalvereniging
Stavenisse, hij was actief in de
vakbond en zat in de gemeenteraad voor de PvdA. ,,Toen kreeg
ik zoveel om handen, naast mijn
werk in de haven van Rotterdam.
Ik ben er twaalf jaar uitgeweest,
maar als je alles bij elkaar optelt,
dan kom je wel aan de vijftig jaar
dat ik actief ben geweest, hoor.’’
Joppe heeft het altijd met plezier
gedaan, zegt hij. ,,Mooie dagen
meegemaakt. In februari 2005
hebben we samen met Gé Reinders gespeeld en daarvoor hadden
we een uitvoering met de vrouwenkoor
uit
Brouwershaven.
Prachtig. Het laatste nummer was
Never walk alone van Lee Towers.

Wachtgeldregeling is
niet meer van deze tijd
Stemmen
van lezers
Als je in een open brief in de Eendrachtbode wordt verweten dat je
populistisch bezig bent, dat je je eigen nest bevuilt én dat je de democratie schade toebrengt, ontkom je
niet aan een reactie. Mensen zouden
anders gaan denken dat ik verpletterd ben door de aangedragen argumenten en nu stil in een hoekje mijn
zonden zit te overdenken. Dat is niet
zo. Vandaar mijn antwoord aan
Henk Nieuwenhuis.

Beste Henk,
Ik herinner me nog goed dat ik je
voor het eerst zag. Het was op een
foto in de Eendrachtbode, waarin je
werd geïnterviewd over je komende
raadslidmaatschap. Die foto is me
bijgebleven. Je stond voor een boekenkast die de hele kamermuur besloeg. Ik zag het als een statement:
ik, Henk Nieuwenhuis, ken het plezier en de verrijking die het lezen
van boeken met zich meebrengt en
wil die boodschap graag uitdragen.
Ik was dan ook diep teleurgesteld
toen jij als raadslid verleden jaar akkoord ging met het voorstel van je
partijgenote, wethouder Velthuis,
om in drie dorpen de bibliotheekvoorziening af te breken. Kennelijk
moest ik die foto anders interpreteren. Was het dan toch het ordinaire
'kijk eens hoe erudiet ik ben'? Of
was je gezwicht voor de fractiediscipline om voor het onzalige plan
van Velthuis te stemmen? Ik hoop
het laatste. Maar ook in dat geval
vind ik dat iets waar jij je eerder
voor zou moeten schamen, dan mij
de les er over te lezen.
Want wat is er zo vreselijk aan mijn
idee dat Velthuis als tegenprestatie
voor haar wachtgeld boeken gaat
bezorgen bij oude mensen in de dorpen waar nu geen bieb meer is? Jij
schrijft dat ik daarmee suggereer dat
het niet passend is om gebruik te
maken van de wachtgeldregeling en
dat vind jij populistisch, want daardoor worden politici als zakkenvullers gezien. En dat is schadelijk
voor de democratie.

Vrijwillig aftreden
Beste Henk, ik ontzeg niemand zijn
inkomen als hij/zij zonder werk
komt. Maar vind jij het verdedigbaar
dat een wethouder na een - vrijwillig! - aftreden, voor elk jaar dat
hij/zij heeft gewerkt een jaar wachtgeld krijgt (eerste jaar 80% daarna
70%) zonder sollicitatieplicht? In
feite krijgen ze voor elk gewerkt jaar
bijna twee jaar salaris. Uit de kas
van de gemeente. En waren ze langer dan 10 jaar wethouder en zijn ze
ouder dan 50 jaar, dan krijgen ze het
tot hun pensioen. Vind je het echt
schadelijk voor de democratie als
dat aan de kaak wordt gesteld?
Ik weet het, die wachtgeldregeling
is wettelijk vastgelegd, maar ga mij
nou niet verwijten dat ik als senator
mijn eigen nest bevuil omdat ik deel
uitmaak van hetzelfde politieke bestel. De SP is altijd tegen deze veel
te riante regeling geweest. Wij vinden dat politieke bestuurders die

stoppen, gewoon moeten solliciteren naar een nieuwe baan. Zeker als
ze uit vrije wil stoppen.
Gelukkig zijn er ook bij de PvdA
politici die vinden dat de regeling
niet meer van deze tijd is. Jij weet
toch dat de Rotterdamse wethouder
Dominic Schrijer onlangs in het
tijdschrift Binnenlands Bestuur stelde dat ex-wethouders zich verdienstelijk zouden moeten maken voor
de gemeenten waarvan ze wachtgeld krijgen: 'Je zou ze best kunnen
inzetten bijvoorbeeld bij het besturen van een speeltuinvereniging of
sportvereniging,' schreef hij. Hoe
oordeel je over dat idee van je partijgenoot? Populistisch, neem ik
aan.

Toen gingen de lichten uit. We
hadden allemaal een lampje gekregen, ik heb hem nog liggen.
Dat was zoiets moois. Dat vergeet
ik heel mijn leven niet.’’
Joppe had nog wel door willen
gaan, maar moest opgeven vanwege zijn gezondheid. ,,Dat vond ik
erg jammer, maar nood breekt
wetten.’’ Maar de mooiste herinnering vindt Joppe nog altijd dat
Euterpe hem een serenade bracht
nadat hij twee jaar geleden, op
zijn 81ste verjaardag, in het gemeentehuis een lintje had gekregen. ,,Van heel de huldiging vond
ik dat nog het mooiste. Ook emotioneel.’’ Maandagmiddag speldde
Van Gurp hem het speldje thuis
op.

Proppen
Jany Boogaard-van Lint (55) uit
Sint-Annaland is een kwart eeuw
lid van de KNFM. Ze speelde

Lies Joppe uit Stavenisse.
Overal waar je komt, vind je zwerfafval, zoals bij de C1000 in Tholen.
Onze schooljeugd gaat daar regelmatig inkopen doen. Ze kopen er allemaal lekkere dingen en eten dat op
weg naar school op. Dan openbaart
zich al een probleem met lege zakken, blikjes en plastic dozen. Die
worden, zodra deze leeg zijn, weggegooid oftewel men laat deze gewoon vallen waar men is.
Zo kun je het spoor vanaf de C1000

eerst 12,5 jaar bij Accelerando,
maar stapte in 1997 over naar Euterpe. Bij Euterpe speelt ze euphonium, maar ze begon op een ’baritonnetje.’ Het was in 1985 niet
direct haar eerste keuze om bij de
muziekvereniging te gaan. ,,Het
was min of meer noodgedwongen.
Ik kon niet meer sporten. Ik deed
aan paardensport en volleybal,
maar dat ging niet meer. En als je
dan getrouwd bent met een man
die in de muziek ziet, dan wordt
het wat makkelijker. Maar ik dacht
dat het niks voor mij was. Indertijd was bij Accelerando Pierre
van Broekhoven dirigent. Ik heb
gezegd dat ik het best wilde proberen en dat hij me na een bepaalde tijd eerlijk moest zeggen of het
wat was of niet. Ik ga niet voor zot
zitten, heb ik toen gezegd.’’
Het viel dus allemaal reuze mee.
Het enthousiasme in het gezin
Boogaard was zo groot dat alle
kinderen, Frans, Bram en Willem,
ook een blaasinstrument gingen
bespelen. Bram en Frans begonnen bij Accelerando, maar het hele
gezin stapte in 1997 na verschil
van inzicht over naar Euterpe en
toen ging ook de jongste Willem
zijn partijtje meezingen. ,,Bram en
Frans kunnen vanwege studie niet
meer meedoen, maar we zijn toen
een tijdlang elke vrijdagavond met
zijn vijven naar Smurdiek gereden. Met zijn vijven in één auto
met alle blaasinstrumenten erbij.
Dat was wel eens proppen, zeker
toen de oudste jongens grote kerels werden. Willem was toen zeven jaar. Het was voor mij de
mooiste periode.’’
Voorzitter Van Gurp zei dat de jubilaris ook actief is in het Rode
Kruis. Ze is penningmeester bij de
afdeling Tholen en Sint-Philipsland. Het is volgens haar wel te
combineren, maar soms moet ze
een keus maken. Zo zal ze op Koninginnedag niet op het Rode

De drie jubilarissen van Euterpe, v.l.n.r. Pascal Vermeulen, Jany Boogaard en Willem Boogaard.
Kruiscentrum in Middelburg zitten bij het bezoek van de koninklijke familie, maar gewoon haar
partijtje meeblazen bij Euterpe als
ze voldoende hersteld is van de
operatie aan haar knie die ze
maandag onderging.
Haar zoon Willem Boogaard uit
Sint-Annaland is 12,5 jaar lid van
de KNFM. Volgens Van Gurp was er
geen ontkomen aan omdat zijn vader, moeder en broers al actief waren in de muziek. Wil Boogaard is
ook al vijftig jaar lid van de KNFM.
Maar hij speelt ook bij Excelsior in
Kloetinge en is daar secretaris van
de vereniging. Hij krijgt zijn speldje
later dit jaar in Kloetinge.

Talloze bandjes
Pascal Vermeulen uit Sint-Maartensdijk was twaalf jaar toen hij in
1997 lid werd van de muziekver-

Zwerfafval van Postweg
naar de Zoekweg Tholen
tot de school en vanaf de school naar
huis bijna helemaal volgen. Het ligt
er namelijk bezaaid met afval.
Het is natuurlijk niet goed dat dit gebeurt, maar beste gemeente: waar
kun je je afval kwijt? Niet in die en-

kele afvalbak die je tegenkomt. En
als er een is, zit deze mud vol. Nu de
C1000 waarschijnlijk gaat verhuizen,
zal ook het afvalspoor veranderen. Ik
weet echt wel dat dit niet hoort en dat
de ouders de kinderen er over aan

eniging. ,,Niet zo verwonderlijk,
want je vader, je twee broers en je
zus waren ook al lid. Allemaal
slagwerkers.’’ Volgens Van Gurp
speelt Vermeulen niet alleen in de
fanfare, maar ook daarbuiten. ,,In
talloze bandjes. Hij heeft dan ook
drie drumstellen.’’
Voor dirigent Léon Zwijgers was
het de eerste keer dat hij het jaarconcert van Euterpe leidde. Voor
de pauze speelde de samenspelgroep en de slagwerkgroep, na de
pauze de fanfare. Goozina Steketee leidde de verschillende nummers in. Een gevarieerd programma met onder meer Music for a
celebration, Retraite francaise van
H.C. van Lijnschoten met trompettist Erik Manneke als solist,
Keep me praising van A.R. Mackereth en Birdland van Josef Zawinulk in een arrangement van
Zwijgers.
zouden moeten spreken, maar hier
zou ook een taak voor de leerkrachten niet misstaan. Ze zouden in ieder
geval erover kunnen spreken in de
klas. En als de school zijn verantwoordelijkheid op zou pakken, zou
het niet misstaan als de daders onder
begeleiding van de school dit eens
zouden opruimen. Zij zijn tenslotte
ook de veroorzaker/vervuiler.
W. van Dijke, Tholen.

Ook Job Cohen
ziet ervan af
Op dezelfde dag dat je mij kapittelde over mijn 'wachtgeldopmerking',
werd bekend dat PvdA-leider Job
Cohen afziet van zijn recht op
wachtgeld. Hij is immers vrijwillig
opgestapt als burgemeester.
En zo hoort het. Dát is het signaal
dat aan de bevolking wordt gegeven
door politici voor wie integriteit
meer is dan een mooi woord. En
niet het signaal dat ik in jouw brief
lees, namelijk: als iets kan volgens
de wet, dan moet je er als politicus
gebruik van maken, ook al kost het
de gemeenschap extra geld. Dus:
vier wethouders in Tholen in plaats
van drie en geen tegenprestatie van
wethouders die vrijwillig opstappen
en hun wachtgeld gaan opstrijken.
'Want wij hebben er recht op'.
Met zo'n instelling worden rechten
verbogen tot voorrechten. Dat vind
ik nou kwalijk voor de democratie.
Die instelling is wat PvdA en SP op
Tholen scheidt. Ik ben ook niet onder de indruk van je oproep om
vooral te kijken naar wat ons bindt.
Je zult je herinneren dat ik op de
avond van de verkiezingsuitslag tegen je heb gezegd: 'Laten we samen
een stevig sociaal oppositieblok
gaan vormen in de Thoolse raad.'
Maar nee, jullie moesten zo nodig
in het college.
En dan lees ik hoe jij meteen na de
installatie van de nieuwe raad
schriftelijke vragen stelt aan b. en w.
waarin je pleit voor gratis openbaar
vervoer voor 65-plussers. Je wist
dat dát een van onze speerpunten
was en dat het idee niet in jullie verkiezingsprogram stond. Het is verheugend dat jullie nu ook tot het inzicht zijn gekomen dat wat op
Schouwen-Duiveland
en
in
Zeeuws-Vlaanderen wordt gedaan
voor de ouderen, ook in Tholen
moet kunnen. Maar als je serieus
meent dat we moeten kijken naar
wat ons bindt, had het dan niet voor
de hand gelegen om die vragen samen met de SP te stellen in plaats
van ons er vlug een stapje mee vóór
te willen zijn? Dan was je oproep
om te kijken naar wat ons bindt geloofwaardiger overgekomen.
Tot slot: wat betreft je oordeel over
de kwaliteit van mijn boeken en
mijn stuk in de Eendrachtbode, daar
ga ik niet over discussiëren. Ik gun
iedereen zijn eigen smaak.
Kees Slager, Poortvliet.

Op het Havenplein in Sint-Annaland staan de leerlingen bij Jan van Oudenaarde van VVN klaar om hun praktijkexamen te doen.

Ruim 300 leerlingen doen verkeersexamen op de fiets

’Ik geef iedereen voorrang,
want dan doe je niks fout’
De 11-jarige Demi van ’t Hof uit groep zeven van de Casembrootschool in Sint-Annaland weet wel wat zij zal
doen op het verkeersexamen. ,,Ik geef iedereen voorrang. Dan ben je beleefd en dan doe je niks fout.’’ Ze
staat met nog eens 29 kinderen uit groep zeven aan de
start van het fietsexamen op het Havenplein. Deze week
doen ruim 300 leerlingen mee aan het examen van Veilig
Verkeer Nederland. De Casembroot beet het spits af.
Ook al hebben ze op school al veel
geoefend in de theorie, nu ze met
de fiets aan de start staan, is het
toch spannend. Patrick Jansen (11)
heeft rugnummer 12 op zijn hesje.
Ook hij is wel een beetje zenuwachtig, zegt hij. ,,Ik heb het twaalf
keer geleerd en ook al proef gereden.’’ Patrick ziet een beetje op tegen het stuk over de Stoofweg.
,,Dat is nogal een drukke weg.
Daar moet je goed uitkijken.’’
Dana Heijboer (11) is ook zenuwachtig , zegt ze. ,,Vooral omdat ik
het misschien niet haal.’’ Voorrang

geven vindt ze moeilijk.’’
Voordat ze op pad worden gestuurd, krijgen ze van voorzitter
Take Wijma van Veilig Verkeer
Nederland afdeling Tholen uitleg
over de route die tegen de caravan
van de vereniging is geplakt. Op
het laatst is de route aangepast omdat de Langeweg is afgesloten vanwege werkzaamheden. Nu moeten
de kinderen van de Stoofweg over
de rotonde naar de Veilingweg
naar de Javadijk. Ook dat is een
druk punt. Een deel van de kinderen weten lang niet alle namen van

de straten op de route. Het helpt
als de juffrouw zegt welke leerlingen van de school er wonen of
welk bedrijf er staat. Bovendien
staan onderweg hulpouders, herkenbaar aan hun hesjes, aan wie ze
de weg kunnen vragen als niet
meer weten welke kant ze op moeten.
Eén van de leerlingen vraagt aan
Wijma (oud-politieman) of ze samen mogen rijden. Nee, daar is
geen sprake van, antwoordt hij.
Sinds 1 november is hij verbonden
aan de afdeling. Hij doet het met
plezier, maar is ook streng. Van
drie leerlingen vraagt hij de fietsen
voor een laatste controle. ,,Alle
fietsen zijn drie weken geleden gekeurd. Als er iets niet aan deugde,
konden ze dat nog herstellen, maar
als dat niet gebeurd is, dan mogen
ze niet meedoen. Daarin zijn we
onverbiddelijk. Het is een verantwoordelijkheid van de ouders.’’ Alle fietsen waren echter in orde en

alle leerlingen konden dinsdag van
start bij Jan van Oudenaarde die
gewoonlijk de leerlingen met behulp van een stopwatch laat starten, maar nu zijn eigen horloge
moest gebruiken omdat de stopwatch kapot is.
Voor het examen hebben zich 351
leerlingen aangemeld. De scholen
in Stavenisse doen dit jaar alleen
theorie-examen, volgend jaar doen
ze wel mee aan het praktisch examen.
Na de Casembrootschool met 60
leerlingen, is het de beurt aan de
School met de Bijbel met 47 leerlingen. Gisteren (woensdag) waren
de vier basisscholen in Tholen aan
de beurt; De Kraal, Ter Tolne, de
Eben Haëzer en de Regenboog.
Vandaag (donderdag) de Eevliet en
de Jenaplanschool in Poortvliet en
Die Heenetrechtschool en de Sint
Anthonius in Oud-Vossemeer. Morgen de Rieburch en de School met
de Bijbel in Sint-Maartensdijk.
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