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,,De lange vakantie is een beetje saai 
aan het worden’’, zegt Rosemarijn. 
Zij en haar broer missen hun vrien-
den, waarmee ze gewoonlijk veel 
van hun vrije tijd doorbrengen. ,,Op 
school zie je elkaar veel vaker. Nu 
is iedereen weg, of ze hebben geen 
tijd.’’ Julius is het met haar eens. 
Echte hobby’s of een sport hebben 
ze niet. En Julius vindt het strand 
ook maar niks. Broer en zus hebben 

het nu zelf ook wel druk. Ze hebben 
een vakantiebaantje bij de Albert 
Heijn, en Rosemarijn daarnaast nog 
bij Hart van Tholen. ,,Ik ben blij om 
wat te doen te hebben’’, zegt ze.
De tweeling kijkt uit naar het nieuwe 
schooljaar, de havo. Ze blijven daar-
voor op ’t Rijks. ,,Lekker dichtbij’’, 
vindt Rosemarijn. Het geeft hen ook 
nog twee jaar de tijd om na te den-
ken over welke richting ze op willen. 

Want dat weten ze eigenlijk nog niet, 
zeggen ze. Julius oriënteerde zich al 
wel op het middelbaar beroepson-
derwijs, maar kon niet echt een op-
leiding vinden die hem aansprak. Via 
de havo kunnen ze bovendien een 
jaar sneller door naar het hoger be-
roepsonderwijs dan via het mbo, legt 
zijn zus uit. Zij laat nu voor de havo 
wiskunde vallen, wat haar broer al 
eerder deed. Dat vak vinden ze geen 
van beiden aantrekkelijk.  

Minder zijn best
Dat ze allebei tegelijk eindexamen 
moesten doen, vond de tweeling 
niks bijzonders. Na de basisschool 
zaten ze in de brugklas van ’t Rijks 
nog bij elkaar in de klas, maar in de 

drie jaren daarna niet meer. ,,Het af-
gelopen jaar alleen nog bij Duits.’’ 
Julius bekent dat hij de eerste twee 
jaar wat minder zijn best deed om-
dat hij niet zo’n zin had om te leren. 
Daarna ging het beter. Maar het af-
gelopen jaar deed hij noodgedwon-
gen vier weken summerschool, om 
zijn cijfer voor Nederlands en eco-
nomie op het niveau te brengen dat 
nodig was om naar de vierde klas 
van de havo door te kunnen.
Op het examen zelf, dat in acht vak-
ken werd afgenomen, kijken ze met 
een goed gevoel terug. Zenuwachtig 
zijn ze niet geweest. ,,Hoewel het 
soms best pittig was’’, bekent Rose-
marijn. Dat ze waren geslaagd, heb-
ben ze met hun klasgenoten gevierd 
in de stad.

Marco Roggeband uit Sint-An-
naland komt 7 september zeker 
even langs. Hij houdt wel van een 
feestje. Het café is geen vreemde 
plek voor hem. Velen kennen Mar-
co. ,,Hij heeft een groot netwerk”, 
zegt zijn begeleider Johan de Wit. 
De zelfstandige dertiger met een 
licht verstandelijke beperking 
heeft gewoon een rijbewijs, voor 
de trekker en de auto. 
En hij heeft een baan: hij werkt bij 
Perk&Bos in Poortvliet. De groen-
dienst is een initiatief van Sjaloom 
Zorg. Vanuit de werkplaats in 
Poortvliet onderhouden ze allerlei 
openbaar en particulier groen op 
het eiland Tholen. De vaste stand-
plaats van Marco is in de buurt: 
sinds Perk&Bos alle groenonder-
houd voor de woonboulevard doet, 
is hij daar te vinden. De Setallan-
der werkt er vier dagen per week. 
Woensdag is zijn vrije dag, maar 
dikwijls helpt hij dan mee bij boer 
Visser in de Razernijpolder in 
Tholen. 

Spannend
Volgend jaar verhuist Marco naar 
de nieuwe appartementen die Sja-
loom naast de supermarkt in Sint-
Annaland gaat bouwen. Dat vindt 
hij wel spannend. Niet het verhuizen 
op zich, maar hij maakt zich vooral 
zorgen of al zijn modelvrachtwa-
gens en -trekkers wel mee kunnen. 
Hij spaart ze al jaren en zou ze voor 
geen goud willen missen. 
In de Annewas woont hij nog maar 
een jaar. Daarvoor deelde hij jaren 
een woning in de Hoenderweg sa-
men met andere cliënten van ’t Gors. 
Ambulante begeleiders hielden hen 

in de gaten, maar ze woonden rede-
lijk zelfstandig. Steeds meer huisge-
noten verhuisden naar de Annewas 
en ook Marco moest op en duur ver-
kassen. 

Kassen
Marco is geboren in Tholen, waar 
zijn vader ook vandaan komt. Hij 
groeide op met een opa, vader en 
oudere broer die samen een kassen-
bedrijf hadden. Marco zat eerst op 
de Regenboog op school, ging toen 
naar de Jenaplan in Poortvliet en be-
zocht daarna diverse andere scholen 

in Goes en Rotterdam. Hij volgde 
een opleiding tot hovenier. 

WHS
Onder begeleiding van een jobcoach 
werkte hij twaalf jaar in de aubergi-
nekassen van de Gebr. Van Duijn in 
Steenbergen, maar Marco had niet 
zo veel plezier in het werk. ,,Ik wilde 
zelf weg.” Zijn vader is vrijwillig 
taxichauffeur bij Sjaloom Zorg en zo 
kreeg hij een plekje bij Perk&Bos. In 
zijn vrije tijd voetbalt hij bij het G-
team van WHS. Ze trainen één keer 
per week. Verder is hij actief bij de 

PJZ. Als het schuurfeest is, helpt hij 
altijd mee met de opbouw. Zo doet hij 
veel vrienden en kennissen op. ,,De 
jongens van het eerste en tweede bij 
de voetbal hebben ooit tegen me ge-
zegd: ’als je alleen bent in het café 
mag je bij ons komen staan’. En Ju-
dith Uijl en Marc Korstanje van de 
PJZ zijn goede vrienden.” 
Wat Marco anders maakt dan an-
deren is het volgende: ,,Ik vind het 
moeilijk om met kritiek om te gaan. 
Ook als het druk om mij heen is, dan 
gaat dat niet goed in mijn hoofd.”  
Volgens zijn begeleider Johan de Wit 
kan Marco slecht tegen onenigheid. 

,,Dat trekt hij zich gauw aan. Soms 
zijn dingen lastig, maar iedereen mag 
zijn wie hij is”, vertelt De Wit. 

Wens 
Trekker rijden bij boer Visser vindt 
hij het leukste van allemaal. Op zijn 
werk bij Perk&Bos mag Marco bin-
nenkort ook een trekkertje rijden. 
Dan gaat hij al het afval van Woon-
boulevard Poortvliet verzamelen. 
Marco’s grootste wens is om bijrij-
der te worden op een vrachtwagen. 
,,Wie weet”, zegt De Wit. ,,Alles is 
mogelijk.” 

Rosemarijn en Julius Swarthoff gaan na mavo naar havo

’De lange zomervakantie is 
beetje saai aan het worden’

’Vind het moeilijk om met kritiek om te gaan’ 

Marco Roggeband heeft een 
groot netwerk en twee rijbewijzen

Voor Rosemarijn en Julius Swarthoff uit Tholen heeft de zomervakantie lang genoeg geduurd.

Marco Roggeband rijdt het liefst hele dagen op een trekker. 

Bij de familie Swarthoff in Tholen kon deze zomer twee 
keer de vlag uit. Want zowel dochter Rosemarijn als zoon 
Julius slaagde voor het schoolexamen. De zestienjarige 
tweeling deed de mavo op ’t Rijks in Bergen op Zoom. Ze 
gaan nu naar de havo. Na de zomervakantie, die wat hen 
betreft inmiddels lang genoeg heeft geduurd.

Stichting Tholen Ontmoet 
wil dat alle inwoners van 
de gemeente Tholen zich 
gewaardeerd voelen, aan 
het werk kunnen en alles 
mee kunnen doen. Wie zijn 
de mensen voor wie dat al-
les niet vanzelfsprekend 
is? Vrijdag 7 september 
komen ze samen op de ijs-
baan in Sint-Annaland. De 
Eendrachtbode maakt in 
samenwerking met Tholen 
Ontmoet enkele verhalen 
waarin de verhalen van de 
verschillende doelgroepen 
aan bod komen. Deze week 
is de eerste aflevering met 
Marco Roggeband uit Sint-
Annaland. 

Voor Loes was het een verrassing. 
Het stel is een trouwe fan van het 
programma van de markante en 
altijd hoeddragende Rob Verlin-
den. ,,Ik had Loes al jaren geleden 
opgegeven, maar hoorde niks”, 
vertelt Dirk. Niet lang geleden 
probeerde hij het nog eens. Maan-
dag 18 juni werd hij gebeld door 
de programmamakers. Ze wilden 
donderdag langskomen. ,,Dat was 
een mooie verrassing. Het was 

precies op mijn verjaardag. Een 
mooier cadeau kun je niet krijgen.”

Metamorfose 
Binnen een korte dag stond de tuin 
helemaal vol met asters, fuchsia’s, 
wolk der liefde en allerlei andere 
bloemensoorten. Bij elkaar zijn het 
wel twintig verschillende planten 
én potten. Ook hebben de mensen 
van de Grote Tuinverbouwing dikke 

dames schilderen opgehangen. ,,Het 
is geen tuinrenovatie, maar een me-
tamorfose”, vertelt Loes. Behalve 
dat hij zijn vrouw wilde verrassen, 
wilde Dirk ook hun achtertuin eens 
veranderen. ,,Je wil wat anders, 
maar weet niet wat. Die mensen van 
het programma hebben er verstand 
van.” 

Microfoon 
Rob Verlinden zelf kampt met een 
spierziekte en is daardoor slechts 
sporadisch zelf op de set. Ivo Put-
man, ook vast gezicht van het pro-
gramma, kwam wel naar Smerdiek. 
Lodewijk Hoekstra verving Verlin-
den. Ze brachten taart mee vanwege 
Dirks verjaardag en als lunch aten 
ze vis die de mensen van het pro-
gramma in Tholen hadden gehaald.

Het was half tien ’s morgens toen 
de cameraploeg aanbelde en Loes 
de deur opendeed. ,,Het was heel 
leuk”, zegt ze. ,,Dan zit je opeens 
naast een BN’er”, vertelt Dirk. 
,,Het ging gemoedelijk. Ook Ivo 
en Lodewijk waren de hele tijd ge-
woon echt aan het werk. De intro-
ductietekst moesten ze wel een paar 
keer overdoen.” Zelf hadden ze 
geen moeite met de camera’s. ,,Dan 
ben je aan het praten en dan komt 
er zo’n microfoon boven je hoofd 
hangen. Dan denk je wel even ‘oh 
jee’. Maar meer ook niet”, vindt 
Loes. ,,Het was een leuke ontspan-
nende dag.” 
De uitzending waar Dirk en Loes 
in verschijnen, begint zaterdag om 
vijf uur in de middag op SBS6. Er 
is op zondagochtend ook nog een 
herhaling. 

Smerdiekenaren zaterdag op SBS6 

’De introductietekst moesten 
ze een paar keer overdoen’ 

Dirk en Loese Lisseveld in hun achtertuin met alle nieuwe planten. 

Dirk en Loes Lisseveld uit de Bloemenlaan in Sint-Maar-
tensdijk hebben bezoek gehad van hoveniers en camera-
mannen van SBS6. Zaterdag zijn ze te zien in het televi-
sieprogramma Rob’s Grote Tuinverbouwing in de rubriek 
Kleur je leven. Hun achtertuin heeft een metamorfose 
gekregen.  

VERVOLG VAN VISHANDEL
Het industrieterrein in Essen was 
een tijdlang afgesloten. 
De brand had ook tijdelijk gevolgen 
voor de lokale verkeersafwikke-
ling. De Postbaan was afgesloten 
tussen de Duiventorenstraat en de 
Nieuwmoersesteenweg. Elders was 
de industriezone Rijkmaker slechts 
beperkt bereikbaar. De bussen van 
De Lijn werden omgeleid.
Het Belgische parket doet verder 
onderzoek naar de brand.
Schot’s Vishandel in Essen was vol-
ledig gericht op de consumenten-
verkoop in een groot gebied rond 
Antwerpen. ,,Met 70 standplaatsen 
bedienen we een groot klantenbe-
stand, maar zonder verkoopwagens 
kun je niks. De drie wagens die 
gered waren, zijn zaterdag ingezet, 
maar ons assortiment was beperkt. 
De keuken, waar vier mensen in 
werkten, is tegenwoordig heel be-
langrijk om extra producten te kun-
nen aanbieden. Op de standplaatsen 
waar we niet kunnen komen, hebben 

we klanten geïnformeerd over de si-
tuatie. Er komt verschrikkelijk veel 
op je af.’’
Jaap Schot is blij met de hulp van 
de buurman in Essen. ,,Die heeft een 
gigantisch groot terrein, waarvan 
we een deel kunnen benutten om 
nieuwe koelingen te plaatsen. Vier 
busjes voor personeel en vis op te 
halen, zijn gered. In een restaurant 
dat gesloten is, mag Schot’s Vishan-
del de keuken gebruiken. 
Hoewel het bedrijf verzekerd is, blijkt 
in de praktijk dat er na een brand ook 
altijd bijgepast moet worden. Jaap 
Schot hoopt dat er op hetzelfde ter-
rein herbouwd kan worden. ,,Nieuw-
bouw in Tholen is uitgesloten, want 
ons hele afzetgebied is in België.’’
Schot’s Vishandel is al 45 jaar actief 
in België. Het bedrijfspand in Essen 
werd in 2002 gebouwd. Van de 35 
medewerkers komen er nog 6 uit 
Tholen, de rest uit België. Mosselen 
en vis worden wel in Nederland ge-
haald, maar er komt ook vis uit De-
nemarken en IJsland. 

VERVOLG VAN HUISARTS
Brussen wil er niet veel over kwijt: 
,,Zoals ik het begrijp, legt Gohari be-
paalde claims bij mij weg. Hij dreigt 
een kort geding aan te spannen om 
zo een soort druk uit te oefenen.” 
Over de beschuldiging van Gohari 
zegt hij: ,,Het gebeurt vaker dat ou-
dere huisartsen gesprekken voeren 
over overnames. Er is een gesprek 
geweest. Soms gaan dingen niet door. 
Zo gaat dat nu eenmaal in het leven.” 
Brussen: ,,Je moet altijd denken over 
de haalbaarheid van dingen. Je hebt 
een plicht om patiënten binnen een 
bepaald tijdsbestek te helpen. Daarbij 
komt dat huisartsen tegenwoordig een 
heel team om zich heen hebben.” 
Gohari ziet geen obstakels: ,,Alles is 
nog mogelijk. We hebben ruimte om 
te groeien.” Hij verwacht dat dat ook 
zal gebeuren. Twee huisartsen voor 
Poortvliet hoeft volgens hem hele-
maal niet te veel te zijn. ,,Het gaat 
erom dat mensen een keuze hebben.” 

Hoeveel patiënten hij momenteel al 
in Poortvliet heeft, wil hij niet zeg-
gen. Gohari, die nu nog in Rotterdam 
woont, wil naar Bergen op Zoom ver-
huizen. 
Volgens de nieuwe huisarts is het stuk-
gelopen op details. Ze willen er geen 
van beiden over uitweiden en hopen 
allebei dat alle inwoners van Poort-
vliet zo goed mogelijke zorg krijgen. 
De advocaten van beide huisartsen 
zijn met elkaar in gesprek. Of het dus 
tot een kort geding komt, hangt van de 
uitkomst van die gesprekken af. 
Voor de inwoners van Poortvliet komt 
het allemaal ’onverwacht en snel.’ Zij 
staan nu voor de keuze of ze bij dok-
ter Brussen blijven of zich laten over-
schrijven naar de nieuwe huisarts Go-
hari. Die heeft in juni een paar weken 
in Poortvliet waargenomen voor Brus-
sen, zoals de Rotterdamse arts op ver-
schillende andere plaatsen ook heeft 
vervangen. Maar nu heeft Hamid Go-
hari een eigen praktijk in Stavenisse. 

Verspreid over Tholen en Sint Phi-
lipsland openen zaterdag negentien 
ateliers en galeries van kunstenaars 
de deuren voor het publiek. Tussen 
elf uur en half vijf zijn bezoekers 
welkom om een kijkje te nemen. 
Deelnemers zijn herkenbaar aan de 
grijs/gele vlag. 
Een van die deelnemers is de Kunst-
kamer Holland Huis in de Laban 
Deurloostraat in Scherpenisse. Daar 
is het samengaan van beeldende 
kunst en bewegingskunst te zien, in 
de vorm van performances van Mar-

tin Hoevenaars en Willemien van 
Dijke. Verder is er textielkunst te be-
wonderen van Liesbeth Romeijn en 
installatiekunst van beeldend kun-
stenaar Henk Nuijten. 
Op de Haven in Sint-Maartensdijk 
is het atelier te vinden van Puck 
Meijer, die vooral het Thoolse land-
schap schildert.
Op www.cultuurpleintholen.nl is de 
gratis routekaart te vinden, met de 
adressen van de negentien deelne-
mers. Ook op zaterdag 1 september 
is er een open atelierroute.

Kunst kijken in open ateliers

Arts nam waar in Poortvliet

Taalhuis Tholen
met individuele
ondersteuning
Vrijdag 31 augustus wordt in het 
atrium van het gemeentehuis in Tho-
len begonnen met een taaltafel. Er 
zal dan iedere week op vrijdagmid-
dag een groepje mensen geholpen 
worden met het spreken van de Ne-
derlandse taal. 
De week erna start op de donderdag-
avond individuele taalondersteuning 
met materialen in het fractiehuis. 

Mezenschade 
weer voor 60 
procent vergoed
De provincie Zeeland vergoedt weer 
mezenschade. De CDA-statenfractie 
had daar op aangedrongen bij ge-
deputeerde staten van Zeeland. Dit 
was sinds 1 januari 2017 niet meer 
aan de orde. Het ging daarbij om 
schade door zangvogels in zacht fruit 
en pit- en steenvruchten. Dit leidde 
tot problemen aangezien fruittelers 
veel last hadden van de mezen; zij 
konden deze beschermde vogels las-
tig weren. De Raad van State had de 
provincies dit voorjaar aangeraden 
om vraatschade door mezen te ver-
goeden. 
In lijn met deze jurisprudentie wor-
den de beleidsregels tegemoetko-
ming faunaschade gewijzigd. De 
provincie Zeeland volgt daarin het 
oordeel dat het vergoeden van 60% 
van de schade die door mezen en 
meesachtigen wordt toegebracht aan 
appels en peren leidt tot lastenver-
mindering van de fruittelers. Door 
deze wijziging vast te stellen voor-
afgaand aan de schadegevoelige pe-
riode in 2018 kunnen de betreffende 
ondernemers hierop anticiperen. 

RUD Zeeland 
heeft stappen gezet
De RUD Zeeland, de regionale uit-
voeringsdienst die toezicht houdt op 
de milieuwetten, heeft volgens gede-
puteerde staten van Zeeland ‘stappen 
gezet voor wat betreft kwaliteit en 
kwantiteit van haar dienstverlening.’ 
Dat concluderen g.s. naar aanleiding 
van de werkzaamheden in 2017, zo-
als vastgelegd in het jaarverslag. De 
provincie is zelf deelnemer in de ge-
meenschappelijke regeling Regiona-
le Uitvoeringsdienst Zeeland (RUD 
Zeeland), evenals o.a. de gemeente 
Tholen. 


