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Kleppe toont ook opnamen van de Ramp

Arie van de Ree en Tinus van Damme zijn vijftig jaar lid
van muziekvereniging Euterpe. Zaterdagavond bracht
voorzitter Tom van Gurp hulde aan de twee mannen die
zich een halve eeuw voor de vereniging hebben ingezet.
Van Damme was afwezig, maar krijgt het gouden speldje
van de Koninklijke Nederlandse muziekbond en de bos
bloemen thuis uitgereikt. Er waren drie leden voor een
zilveren speldje, eentje voor brons. Allen ontvingen een
oorkonde.
Euterpe heeft weer wat meer jeugdleden die in de samenspeelgroep in
januari van start zijn gegaan. ,,De
nieuwe aanwas is belangrijk voor
Euterpe, maar van minstens evenveel waarde zijn die leden, die al vele jaren hun bijdrage aan de muziekvereniging leveren.’’
De jubilarissen werden één voor één
naar voren geroepen na de medley
van nummers van Tom Jones. De
voorzitter vertelde dat Van de Ree
lid werd toen hij elf jaar was. Het
was toen nog MVK (Met Vereende
Krachten), de voorloper van Euterpe. De jonge muzikant begon bij
Adriaan Riedijk. Dat was in een periode dat het in Sint-Maartensdijk,
Scherpenisse en Poortvliet met de
verenigingen op zijn eind liep.
,,Toen MVK over de kop ging, waren er ook in Scherpenisse, Stavenisse en Poortvliet nog mensen die
interesse hadden en daaruit is Euterpe ontstaan.’’
Van de Ree heeft in een halve eeuw
veertig jaar bugel gespeeld. ,,Die zit
altijd aan de buitenkant van het orkest.’’ Van Gurp wees daar ook op.
,,Vele jaren en vele dirigenten zit
Arie nog op zijn buitenpost, een
hoeksteen van Euterpe.’’ Van de Ree
speelt de laatste tien jaar tuba. ,,Dat
instrument kwam vrij en ik wou
eens wat anders.’’ De tubaspeler
blaast nu onder leiding van dirigent
Arjan Muller. Het is voor hem de
zesde dirigent in een kwart eeuw.
,,Ik doe het nog steeds met plezier
anders zou ik het niet zo lang uithouden.’’
Van de Ree was ook 29 jaar lang actief in het Smalstads Mannenkoor.
Het zat elkaar bijna nooit in de weg,
zegt hij. ,,Als we met Euterpe voor
de lampionoptocht uit moesten lopen en er was een uitvoering van het
mannenkoor dan ging ik voor het
koor.’’
Het waren wel twee verschillende
werelden. ,,Het mannenkoor was semi-professioneel. Het waren allemaal
strebers. Een hechte club. Bij de muziek is meer verloop en ligt de lat
minder hoog.’’Van Gurp: ,,Hij kon op
die manier op twee verschillende muzikale manieren 24 jaar lang de
Volkskerstzang van dienst zijn.’’
Van de Ree zat ook acht jaar in het

Weer expositie
foto’s Scherpenisse
Kees Kleppe houdt deze zomer weer een fototentoonstelling in Scherpenisse. Van 27 juni tot en met 11 juli
zijn er ongeveer 700 foto’s te zien. Voornamelijk van
Scherpenisse maar Kleppe heeft ook de hand weten te
leggen op foto’s van de watersnoodramp uit 1953. De foto’s op de expositie komen echter niet alleen oude opnamen, maar ook recentere zodat ook jonge mensen iets
van hun eigen historie kunnen herkennen.

bestuur. Hij verricht nog steeds
hand- en spandiensten aan de vereniging. Hij staat regelmatig op zaterdagochtend bij de papiercontainer op de Sportlaan en bakt op de
braderie oliebollen. De voorzitter
noemde hem een zeer verdienstelijk
lid, ’die onze dank en bewondering
afdwingt.’

Van Damme
Van Damme is volgens Van Gurp de
man die in hoge mate verantwoordelijk is voor het ontstaan van wat
nu Euterpe is. ,,Uit de brokstukken
van het oude MVK toverde hij in
1959 een nieuwe muziekvereniging,
die in juli 1960 officieel werd heropgericht in het café van Meulstee
aan de haven. Even later zijn daar
de verenigingen van de buurtgemeenten mee samengesmolten. Een
serie dirigenten kwam voorbij. Na
de machtstrijd tussen Riedijk en Geluk palmde Tinus dirigent Gijzen uit
Bergen op Zoom in. Ben van Os
kwam en werd opgevolgd door Peter de Rooij. En al die tijd stond Tinus aan het roer, van 1969 tot 1994,
dat is 35 jaar. Theo Steketee stootte
hem tenslotte van de troon, maar
pas nadat de vereniging Tinus tot
ere-voorzitter had benoemd. Vijftig
jaar Tinus van Damme als voortreffelijk lid, voortrekker, stimulator,
onlosmakelijk aan elkaar verbonden. Het zal hem in het verleden al
vele malen zijn toegewuifd: dat we
hem uitermate dankbaar zijn voor al
zijn inspanningen voor Euterpe en
daarom voeg ik er maar een bescheiden, doch oprecht Tinus bedankt aan toe.’’
Voor Ben te Kulve was er een zilveren speld. Hij is een kwart eeuw lid
van de vereniging. ,,Als leerkracht
gepokt en gemazeld in het onderwijs. Het was vanzelfsprekend dat
hij binnen Euterpe actief werd bij de
leerlingenbegeleiding.’’ Behalve dat
versterkte hij ook het bestuur en
werd secretaris als opvolger van
Merien Wesdorp. Tot dan toe was
het secretariaatswerk een papieren
winkel, maar Te Kulve bracht er
verandering in. ,,Euterpe ging digitaal.’’ Te Kulve houdt ook de website bij. ,,Een belangrijke kant van

De jubilarissen van Euterpe, v.l.n.r. Anita Vroegop, Monique de Rooij, Arie van de Ree, Rolien Versluis en Ben te Kulve.
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Goud voor voortrekker en
hoeksteen muziekvereniging
Ben ben ik vergeten: hij blaast zijn
partij zeer verdienstelijk mee.’’
Anita Vroegop-Kloet was er ook al
vroeg bij. Als 13-jarie werd ze lid.
Dat was op 11 september 1984.
Jack Hopmans leerde haar de beginselen op bugel. Na anderhalf jaar
mocht ze bij het grote orkest onder
leiding van Van Os. ,,Ze maakte de
overstap naar de es-bugel, maar tegenwoordig is ze weer terug bij af.’’
Volgens de voorzitter is ze zo enthousiast dat er ook anderen in de
familie bij de vereniging zijn gekomen, zoals haar zus Annemarie en
haar broer Carlo. Haar dochter Jirsca speelt op de bugel. Ze is ook op

andere gebieden binnen de vereniging actief. Ze bakt oliebollen op de
braderie, verkoopt loten bij het jaarconcert en beheert de uniformen.

Marinierskapel
Ook voor Monique de Rooy was er
een speldje. Ze was nog maar zeven
jaar toen ze op slagwerkles ging bij
Cees Schrijver. Na twee jaar besloot
ze bugel te gaan bespelen en ging ze
naar de Zeeuwse Muziekschool. Na
het C-examen deed ze toelatingsexamen op het Brabants Conservatorium voor de vooropleiding. Van
bugel stapte ze over naar trompet.

Na de havo ging ze volgens Van
Gurp de echte vakopleiding in en
behaalde in 1998 haar docerend musicus examen met het cijfer acht. Ze
studeerde verder als uitvoerden musicus en slaagde met een 8,5. Ze
speelde in verschillende beroepsorkesten. Ze werd toegelaten tot de
Marnierskapel en daarmee toert ze
volgens de voorzitter de wereld
rond. Ze geeft les aan jeugdgroepen
bij Euterpe maar ook bij Accelerando in Sint-Annaland.
Voor Rolien Versluis was er een
koperen speld. Ze is 12,5 jaar lid van
de vereniging. Ze speelde al mee in
1970 maar onderbrak het tussen

1978 en 2004. Ze is met man en
dochters verhuisd naar Oude Tonge
maar speelt nog steeds met haar
dochters Cindy en Daisy bij Euterpe.
De avond begon met de samenspeelgroep. Ze speelden werken van
Jacob de Haan. De drumband die
onlangs weer is opgericht, speelde
voor het eerst op het jaarconcert. De
fanfare liet verschillende genres aan
bod komen, van Latin tot muziek uit
de riddertijd, maar ook muziek uit
de jaren zestig en nu.
Het straatorkest Dak d’r af sloot de
avond af in de foyer. Ze traden op in
de foyer vanwege het 10-jarig bestaan.

Predikant Yerseke
komt naar Tholen
Ds. W. Meijer (35) uit Yerseke komt eind juni naar de Hervormde Gemeente Tholen. Zondagmorgen werd in de Grote Kerk het goede
nieuws gemeld, dat ds. Meijer het beroep had aangenomen. Tholen had
sinds het vertrek van ds. P. Vernooij in oktober 2007 een vacature. De
35-jarige Willem Meijer is in Veenendaal geboren en was oorspronkelijk leraar in het basisonderwijs, waar hij ook nog adjunct-directeur
werd. Naast zijn werk begon hij aan de studie theologie. Yerseke werd
5,5 jaar geleden de eerste gemeente van de nieuwe predikant. Ds. Meijer kreeg het laatste jaar verschillende beroepen, waaronder recent uit
Nieuwe Tonge en Veen, maar Tholen kreeg de voorkeur. Een kleine
sprong vanuit Yerseke en ds. Meijer legt uit waarom. ,,Qua gezin moeten wij in het Zuid-Westen blijven. We zitten vast aan het ziekenhuis in
Gent, waar mijn vrouw onder controle is. Daar moeten we als jong gezin rekening mee houden.’’ De familie Meijer heeft 4 kinderen van 5
t/m 12 jaar.
Hij preekte regelmatig op het eiland, zowel in Tholen als in Sint-Annaland. ,,Aan de ene kant is het gebied dus niet vreemd, maar nu wordt
het wel heel wat anders. In Yerseke ben ik ook maar 80% werkzaam, in
Tholen wordt dat een hele week. Wat kerkgangers betreft, is Tholen
drie keer zo groot als Yerseke en qua leden is Tholen zelfs vijf keer groter.’’ De pastorie in de Molenvlietsestraat wordt vanaf eind juni weer
bewoond en de Hervormde Gemeente Tholen heeft dan met ds. Meijer
weer een eigen predikant. Daarmee zijn dan alle hervormde PKN-gemeenten weer voorzien.

Kritiek ’welstand’
op varkensstal
De welstandscommissie kan zich
niet vinden in de aanpassing van de
varkensstallen van A. van Duijnhoven aan de Noormansweg in Poortvliet. Er is aan de voorkant tussen
de twee stallen een verbindingsstuk
gemaakt. Het is een zogeheten hygiënesluis. Volgens de commissie is
de sluis op de verkeerde plaats gemetseld omdat het niet het profiel
volgt van de bestaande stallen. In
verband met het aanleggen van een

Informeren over
gevaarlijke stoffen
De gemeente betaalt 2871 euro aan
de Veiligheidsregio Zeeland voor het
onderdeel communicatie. Het is een
jaarlijkse bijdrage van het externe
veiligheidsbudget. Jaarlijks krijgt de
gemeente een subsidie van het rijk
voor externe veiligheid. Dat gaat
over het beheersen van risico’s die

biobedfilter om de geurhinder te
verminderen komen en beide stallen
over de hele lengte kasten om de
lucht op te vangen en naar de filter
met houtsnippers te geleiden. Voorzitter M. Onrust zei dat de commissie niet akkoord kon gaan met het
verbindingsstuk zoals dat nu is uitgevoerd. Hij stelde voor de ontwerper uit te nodigen om over een oplossing te komen praten. Rond het
hele terrein komt ook een hekwerk
met aan de bovenzijde prikkeldraad.
De commissie was daar ook niet gelukkig mee maar kon daar wel mee
leven.
ontstaan voor de omgeving bij het
gebruik, de opslag en het vervoer van
gevaarlijke stoffen, zoals lpg over de
weg, het water, het spoor of door leidingen. Een verplicht onderdeel van
de subsidie voor externe veiligheid is
de communicatie over deze risico’s.
Met de andere gemeenten is nu afgesproken dat alle gemeenten over deze onderwerpen elkaar op de hoogte
stellen. Daarvoor wordt elk jaar een
tiende deel van het budget besteed.
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Hij wil Scherpenisse in beeld brengen van 1900 tot heden. ,,Twee jaar
geleden was het maar één week
open, nu twee weken. De animo was
bijzonder groot. Er zijn toen ongeveer 1000 bezoekers geweest. Ik
kreeg naderhand ook steeds de vraag
of ik het weer eens wilde doen.’’
Kleppe vindt het belangrijk dat er
wat leven in de brouwerij komt.
Er wordt ook een video over het
dorp getoond. Kleppe heeft zelf ook
nog beeldmateriaal op film. Hij
denkt er aan om daar ook een dvd
mee samen te stellen die daar ook te
zien zal zijn.
De foto’s van de watersnood hebben
vooral betrekking op dijkdoorbraken op verschillende plaatsen op het
eiland.
Net als de eerste keer wil hij de leerlingen van beide scholen uitnodigen. Op de tentoonstelling komt

VERVOLG VAN VACCINATIE
Wat Besson opvalt, is dat veel
meisjes in Tholen linkshandig
zijn. ,,Vooral bij tafel 1. Maar dat
is misschien toeval.” Ze merkt ook
dat de meisjes weinig vragen hebben. ,,Dat is overal zo. Er is een
goede voorlichting geweest en
mensen zijn goed voorbereid. Wel
vragen sommigen of ze ook op
een andere locatie terecht kunnen.
Dat kan. Zij kunnen op de site van
de GGD Zeeland kijken waar ze
nog meer terecht kunnen en hun
originele oproepkaart daar mee
naartoe nemen.”
De weerstand die er over de vaccinatie tegen baarmoederhalskanker
bestaat, is Frits Hendriks een
doorn in het oog. De interim-directeur van de GGD Zeeland, die
in Tholen woont, snapt niets van
de anticampagne tegen het nieuwe
vaccin. Het is voor hem gewoon
een nieuw vaccin in de lijn van die
andere vaccins die in de loop der
jaren zijn ontwikkeld tegen ziekten, zoals pokken, mazelen, kinkhoest en hersenvliesontsteking.
Hij spreekt over onjuiste veronderstellingen die worden weergegeven in de pers. ‘De in de pers
geciteerde bijwerkingen, blijken
op indianenverhalen te berusten.
Bijwerkingen kunnen zijn dat er
soms sprake is van een wat stijve
arm of roodheid, zoals gebruikelijk bij een vaccinatie. Maar dat is
vaak binnen een dag, soms binnen
enkele dagen weer over’, schrijft
hij in een brief.
Hij geeft toe, dat in de voorlichtingscampagne fouten zijn gemaakt, maar hij wijt de meerderheid van de ontstane weerstand

ook een plattegrond te hangen die
de situatie van rond 1940 van het
dorp toont. ,,Op die manier kunnen
de mensen de locatie bepalen waar
de foto’s zijn genomen.’’
Sinds de vorige tentoonstelling
heeft Kleppe weer vele nieuwe foto’s bij zijn verzameling kunnen
voegen, zegt hij. Dat gaat om 400
tot 500 exemplaren die hij scant op
zijn computer en uitprint. Foto’s
zijn nog steeds welkom. ,,Graag
zelfs. Van personen, uit de landbouw, van evenementen, de middenstand of gebouwen.’’ Kleppe bezit ook een aantal foto’s van
Scherpenissenaars die niet bekend
zijn. Ook die opnamen krijgen een
plaatsje op de expositie.
Bezoekers kunnen dan aangeven
hoe ze heten. De tentoonstelling
wordt gehouden in de schuur van
Elenbaas aan het Lenteplein 18.
tegen de prik aan de pers. Die had
volgens hem meer de wetenschappelijke feiten naar voren moeten
brengen naast de maatschappelijke discussie. Op die manier hadden meisjes volgens hem beter een
mening kunnen vormen met behulp van de verschillende standpunten.
Hendriks noemt het jammer dat er
een discussie is ontstaan ten nadele van de inenting tegen baarmoederhalskanker.
‘Jammer allemaal natuurlijk,
vooral voor de meisjes van nu die
straks als volwassen vrouw aanzienlijk minder kans hebben op
het krijgen van baarmoederhalskanker als ze zich op jonge leeftijd laten inenten. 150-175 sterfgevallen per jaar, maar ook en
vooral minder leed door ziekte,
operaties, bestralingen, chemotherapie en dergelijke. Het kan 400500 minder zieken per jaar opleveren (mits iedereen meedoet). Door
de combinatie van vroege vaccinatie en screening op latere leeftijd
wordt dat haalbaar.’
Hendriks gebruikt een citaat van
een patiënt die baarmoederhalskanker heeft gehad om zijn verhaal kracht bij te zetten: ‘De prik
stelt weinig voor, maar voorkomt
veel leed, ook al is dat misschien
nu nog ver weg. Dus meiden:
doen!’
De vaccinatie tegen baarmoederhalskanker bestaat uit drie rondes.
De volgende ronde in Tholen is op
21 april. De derde prik wordt in
september gegeven. Voor meisjes
die de eerste prik gemist hebben,
is er een inhaalronde op 15 mei in
Terneuzen, maar ze kunnen ook
bij de volgende ronde in april om
hun eerste prik gaan.

Medewerkers van Laban schilderwerken spuiten de blauwe verf op de wanden van zwembad De Spetter.

Thools schildersbedrijf heeft onderhoud aan zwembaden weer terug

Laban schilderwerken geeft Spetter
en Haestinge weer een helder kleurtje
Laban schilderwerken in Tholen is momenteel druk bezig om de zwembaden De Spetter en Haestinge van een nieuwe verflaag te voorzien.
Geen alledaags karwei, en technisch best specialistisch werk. ,,Dat wij
dit uitvoeren, geeft de diversiteit aan van het bedrijf’’, zegt Cees Laban. Hij is blij met de opdracht van de gemeente.
Eens in de vijf tot zeven jaar zijn de
zwembaden van de gemeente toe aan
een flinke onderhoudsbeurt. Laban
schilderwerken voerde dat werk 25
jaar lang uit voor de gemeente, maar
in 2004 greep het naast het karwei en
werd dit aan een ander bedrijf gegund. ,,We vonden het jammer, want
we waren heel erg met deze opdracht
begaan.’’ Dat Laban het nu op basis
van zijn offerte terug heeft, stemt
hem tevreden. ,,Het zwembad is voor
Tholen en daar hoort een Thoolse
schilder bij’’, vindt hij.
Gezien het verleden heeft Laban
schilderwerken de expertise en ervaring in huis om de klus te klaren.
,,We kennen de knelpunten. Daarom
kunnen we een kwalitatief hoogwaardig product afleveren.’’ Alvorens de nieuwe coating – met twee
componenten – aangebracht wordt,
moeten de wanden en bodem van de
baden gestraald worden. Laban
neemt dat complete pakket voor zijn
rekening. Voor het spuiten van de
helblauwe coating wordt een zogenaamde airless installatie gebruikt.
,,Er is ruim 1300 liter verf nodig
voor de twee baden samen. Ter vergelijking: het plafond in een woonkamer vergt gemiddeld 50 liter’’, legt

de ondernemer uit. Er wordt een speciale coating gebruikt, die bestand is
tegen de chemicaliën die aan het
zwemwater toegevoegd worden.

Tijdsdruk
Het werk aan de baden gebeurt onder
een bepaalde tijdsdruk. ,,De periode
van uitvoering brengt een risico met
zich mee. In het vroege voorjaar ben
je sterk afhankelijk van het weer, het
kan koud en nat zijn.’’ Het betekent
goed plannen en efficiënt te werk
gaan. Ook al omdat het zwemseizoen eind april begint en voor het
vullen van de baden vijf tot zeven
dagen nodig zijn. Laban: ,,Dan is het
fijn dat je flexibele werknemers hebt
die bereid zijn een uurtje langer door
te werken als dat nodig is.’’ Daarnaast is de ondernemer te spreken
over de samenwerking met de medewerkers van de gemeente. ,,Als er
hand- en spandiensten nodig zijn, is
dat nooit een probleem. Dat is erg
fijn.’’
Vorig jaar schilderde Laban in opdracht van de gemeente molen De
Hoop. Ook een mooi project. De
Thoolse ondernemer vindt het een
goede zaak dat de gemeente, zij het

op basis van inschrijving, werk aan
plaatselijke bedrijven gunt. ,,Als ondernemer creëer je hier een stukje
werkgelegenheid en dat wil je waarborgen. Toch zeker in een tijd van recessie, zoals nu het geval is, is het
goed dat overheden het bedrijfsleven
steunen door bijvoorbeeld werken
naar voren te halen.’’

Diversiteit
De installatie die Laban schilderwerken nu gebruikt voor de zwembaden,
wordt ook ingezet voor het coaten
van heel grote vloeroppervlakken.
En wanneer een groot karwei snel
uitgevoerd moet worden. Voorbeelden zijn koelcellen, opslagruimten
en industrievloeren. Onder meer een
vloer van 2500 vierkante meter van
een drukkerij in Capelle aan den IJssel is met de airless installatie behandeld. ,,Je zou dit soort opdrachten
niet direct bij ons verwachten, maar
het illustreert dat we breed inzetbaar
zijn voor schilderklussen.’’
Laban werkt voor woningcorporaties, doet restauratiewerk en nieuwbouw, en ook de particuliere markt.
,,Iedere discipline vraagt een specialisatie ten aanzien van het personeel.
Die diversiteit hebben we dan ook in
huis. We bereiken dat onder meer
met interne trainingen, zoals onlangs
een houtrottraining voor een groep
medewerkers. Verder worden onze
mensen, via de leveranciers, steeds

bekend gemaakt met de nieuwste
producten.’’
Laban schilderwerken is aangesloten
bij de landelijke organisatie Thuis in
schilderen. ,,Via onze website
www.labanschilders.nl kan men, via
een programma, zelf vrijblijvend een
offerte maken voor onderhoud aan
de eigen woning. Dat geeft een indicatie, en zonder verplichting. Er
wordt best veel gebruik van gemaakt.’’ Ook onderhoudscontracten
voor particulieren kent Laban, voor
planmatig onderhoud aan woningen.
,,Anders dan de meeste contracten
zijn deze erg klantvriendelijk opgezet. Men weet voor een periode van
zeven jaar waar men aan toe is.’’
Laban biedt de particuliere klant een
totaalconcept, compleet met een
kleur- of een productadvies. Naast
vakverven en coatings zijn in de winkel aan de Eendrachtsweg 13 in Tholen een ruim assortiment aan wandbekleding en raamdecoraties te zien.
,,Sigma verf bieden we het hele jaar
aan met 20 procent korting.’’ De winkel/showroom is op donderdag en
vrijdag geopend van 9 tot 5 uur, en
op zaterdag van 9 tot 12 uur. Buiten
die tijden kunnen klanten altijd op
afspraak terecht (tel. 0166-604923).
,,Mensen kunnen altijd vrijblijvend
een gesprek met ons aangaan over
schilderwerk. We komen desgewenst
graag een kijkje nemen’’, zegt Cees
Laban.
(Advertentie I.M.)

In de zaal in Meulvliet staan twee tafels waaraan twee meisjes
tegelijk, waaronder Leonie Mosselman uit Sint-Annaland, kunnen
worden behandeld. Alles loopt als een trein met een heel team van
GGD-mensen.
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venement!
zaterdag 28 maart

In de showroom van Interieur Paauwe beleeft u op zaterdag
28 maart de primeur van de nieuwe Mercedes-Benz E-Klasse,
a
omringd door Bulthaup keukens. Lees meer op:
g 20

www.interieur-paauwe.nl

Zuidwemaire
Zonne 318
01
0111 4

Zonnemaire ligt vlakbij Zierikzee; 50 autominuten van Rotterdam, Roosendaal en Terneuzen.
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