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,,Bewuster inkopen dus’’, zei di-
recteur Fred Bron van de Zeeuwse 
Reinigings Dienst (ZRD) bij de 
startavond in het gemeentehuis van 
Tholen. ,,Vijftig procent van ons 
voedsel wordt weggegooid. Wat 
kost dat niet aan water en energie. 
Ga eerst eten voordat je naar de su-
permarkt gaat, anders koop je veel te 
veel. Ga ook goed met winkelacties 
om.’’
De 52 deelnemers moeten het afval 
optimaal scheiden, dus groenten- en 
fruitafval in de groene bak, plastic 
en melkpakken in de plastic zak, pa-
pier bewaren voor de verenigingen 
die het ophalen, kleding en glas in 
de desbetreffende containers en het 
overige restafval niet meer in de 
grijze container, maar in een plastic 
zak. Die wordt bij de 52 Thoolse ge-
zinnen vanaf 19 april om de veertien 
dagen opgehaald, gewogen en ge-
sorteerd in Nieuwdorp. Iedere deel-
nemer krijgt dan het rapport thuis 
wat er allemaal nog kan verbeteren 
om het restafval nog verder terug te 
dringen. De actie loopt tot en met 12 
juli. 

Bewustwording
De burgemeester doet met haar man 
ook mee aan de actie, evenals ver-
schillende raadsleden en ambtena-
ren. Nu heeft ze maar een bodempje 
in de grijze vuilnisbak die om de 
vier weken wordt opgehaald. ,,Maar 
hoe is het ’s zomers met het afval 
van de barbecue? Op dit moment 
kan het wel, zo bewijst de praktijk, 
maar hoe houden we ’t vol?’’
Volgens mevr. Van de Velde kan de 
verpakkingsindustrie nog wel een 
tandje bij zetten om ook een bijdrage 
te leveren aan het terugdringen van 
de afvalstromen. ,,Voor ons als in-
woners is het een bewustwordings-
proces. Wat gooien we allemaal niet 
weg? We moeten als deelnemers aan 
dit project elkaar stimuleren door 
handige tips te geven. Help elkaar 

als het niet lukt.’’
De burgemeester noemde de actie 
op voorhand een groot succes, ook 
al is maar de helft van de 100 beoog-
de deelnemers bereikt. ,,Ik vind dat 
hiermee mooie stappen gezet zijn. 
Geweldig dat er zoveel interesse is, 
want wie wil er nu niet een gezond 
en verantwoord leven leiden.’’
Maarten de Bruijn, ambtenaar afval-
verwerking bij de gemeente Tholen, 
vertelde dat er jaarlijks 238 kilo 
restafval per inwoner in Zeeland 
wordt aangeboden. Een vertekend 
beeld omdat alleen de permanente 
inwoners meetellen, terwijl de toe-
risten ook eten en drinken en daar-
mee afval achter laten in hun tweede 
woning of gehuurde verblijven. Van 
die 238 kilo blijkt 83 kilo gft-afval 
te zijn, 49 kilo overige herbruikbaar 
afval, 44 kilo overige afval, 19 kilo 
kunststof, 17 kilo papier en karton, 
15 kilo textiel en 12 kilo verpak-
kingsglas. 

Verenigingen
Heel veel kan er dus nog gescheiden 
aangeleverd worden voor herge-
bruik. Wie papier in de grijze contai-
ner doet, dupeert ook de plaatselijke 
verenigingen die inkomsten mislo-
pen. De 238 kilo restafval nu moet 
in 2020 naar 100 kilo. Dat kan wan-
neer 75 procent gescheiden wordt. 
Van afval naar grondstof (VANG) 
heet het project dan ook.  
De gemeente zamelt sinds oktober 
om de week plastic afval in en dat 
werkt stimulerend om het restafval 
te beperken. Vanaf januari wordt de 
grijze container slechts om de vier 
weken opgehaald, dus de helft min-
der dan voor die tijd. Dat leverde 
eerst veel weerstand op onder de in-
woners, maar in de praktijk blijkt het 
mee te vallen. Voor 160 kinderrijke 
gezinnen zijn extra luiercontainers 
geplaatst bij kinderdagverblijven, 
maar slechts 40 gezinnen maken er 
gebruik van. De andere 120 blijken 

voldoende ruimte in hun eigen con-
tainer te hebben. Maarten de Bruijn 
wist maandagavond te vertellen dat 
er een fabriek met de recycling van 
luiers gaat beginnen, dus mogelijk 
valt er binnenkort nog meer mee te 
doen. ,,Let goed op wat u koopt en 
kijk naar hergebruik, zodat er min-
der verspilling optreedt.”  
Kapelle is Tholen al voorgegaan met 
60 deelnemers aan het project en 
Hulst volgt na Tholen. ,,Een andere 
kijk op afval is gemakkelijker dan 
gedacht en het zorgt ook voor een 
sneeuwbaleffect’’, zei Maarten de 
Bruijn.

Mosselschelpen
ZRD-directeur Fred Bron prees de 
52 Thoolse voorlopers die geen of 
zo goed als geen restafval gaan pro-
duceren.  ,,We moeten samen een 
enorme inspanning doen om 26 tot 
28 afvalstromen te scheiden. Sinds 
kort ook matrassen op onze milieu-
straten. Scheiden doen we met 59% 
in Zeeland al tien procent beter dan 

het Nederlands gemiddelde van 69 
procent. Wij moeten consuminderen 
en anders tegen afval aankijken. Je 
staat er versteld van, hoeveel er in 
de grijze container wordt gegooid. 
We produceren veel te veel afval per 
inwoner!’’ 
De ZRD-directeur rekende voor dat 
zijn dienst 1,3 miljoen km per jaar 
rijdt om 103.000 ton afval in te za-
melen. Via de milieustraten komt er 
nog eens 107.000 ton binnen. Inwo-
ners zitten soms met twijfelgevallen. 
Mosselschelpen bijvoorbeeld. Die 
worden nogal eens in de groene bak 
gedaan, maar ze horen in de grijze 
container, al schreeuwt de farmaceu-
tische industrie om de acht grond-
stoffen die erin zitten. Medicijnafval 
hoort op de milieustraat, maar de 
apotheek is volgens Fred Bron ver-
plicht die gratis in te nemen. Katten-
bakvullingen met keurmerk mogen 
in de groene bak. 

Drie jaar
De gemeente Tholen neemt gaande 

de 100-100-100 actie een beslissing 
hoe de afvalstoffenheffi ng voor de 
inwoners beperkt kan worden. ,,We 
moeten eerst de mensen bewust ma-
ken en dat kost drie jaar. Dan zie 
je de effecten pas goed.’’ De ZRD-
directeur vertelde dat in Kapelle de 
inwoners 70 euro verdienen door 
bewuster afval te scheiden. Ze beta-
len dan nog 185 euro vastrecht. Er 
is ook een mogelijkheid om 5 euro 

per grijze bak te betalen die buiten 
gezet wordt.  
De 52 Thoolse deelnemers krijgen 
elke week een opdracht en kunnen 
onderling ook contact houden om 
elkaar van tips te voorzien.   Maan-
dagavond ging iedereen met een 
tas naar huis waarin ook een aantal 
spullen zaten die best achterwege 
hadden kunnen blijven om de afval-
stroom te beperken. 

Besparing mogelijk van 70 euro per jaar op afvalstoffenheffi ng

52 Thoolse gezinnen gaan heel 
bewust met afvalstromen om

Het overgrote deel van de 52 deelnemers aan het project 100 dagen afvalvrij woonde maandagavond in de kantine van het gemeentehuis de aftrap bij. Heel 
gemotiveerd gaan ze aan de slag om het restafval te beperken door gft, papier, plastic, glas, schoenen, kleding, e.d. goed te scheiden. 

Hoeveel verpakkingen open je vandaag? Dat was de eer-
ste opdracht voor de 52 Thoolse deelnemers aan de actie 
100 dagen afvalvrij waarvoor burgemeester Ger van de 
Velde maandagavond het startsein gaf. De 52 kartrekkers 
moeten veel meer Tholenaren inspireren om de afvalstro-
men te beperken. In Kapelle is gebleken dat je er jaarlijks 
70 euro mee kunt besparen. De grootste besparing is ech-
ter te vinden in het terugbrengen van voedselverspilling. 
Dat levert elk jaar 2500 euro op.

,,Het gaat om zo’n 2500 mensen die 
moeite hebben met lezen van een re-
cept voor de dokter, een werkbriefje 
of een routebeschrijving. Dat maakt 
het leven voor deze mensen ingewik-
keld. Het heeft vaak ook fi nanciële 
gevolgen. In de eerste plaats voor de 
mensen zelf, maar ook voor de maat-
schappij.’’ Volgens Brevet zijn er 2500 
te veel. Dat is veertien procent van de 
bevolking. Eén procent minder dan de 
koplopers in de provincie: Vlissingen 
en Terneuzen.  
Om te voorkomen dat kinderen later 

de boot missen, wordt er op de Rie-
burch extra aandacht besteed aan het 
begrijpend lezen. Namens de Lions 
Club Tholen schonk Brevet 1500 euro 
aan directeur Jeroen Pas van de open-
bare school in de smalstad. Het bedrag 
is met allerlei acties van de service-
club bijeen gebracht. Onder meer met 
het hakken van open haardhout. 

Nieuwkomers
De Lions zetten zich de afgelopen 
vier jaar al in om het lezen te bevor-

deren. Maar de groep is moeilijk te 
bereiken, zegt hij. Wel zijn er in sa-
menwerking met de gemeente, Scal-
da (mbo) en de stichting lezen en 
schrijven inspanningen gedaan om 
het taalniveau te verbeteren. Maar 
volgens Brevet is het nodig om er 
blijvend aandacht aan te geven. Die 
kans kwam nadat Jeroen Pas een 
avondje bij de Lions Club Tholen 
kwam vertellen waar hij zoal tegen 
aanloopt. Pas: ,,We hebben hier te 
maken met nieuwkomers, vluchte-
lingen waarvan een groot deel geen 
Nederlands spreekt. Meer dan op 
andere scholen.’’ Volgens Pas leren 
kinderen wel technisch lezen, maar 
begrijpen ze niet altijd wat ze lezen. 
,,Hoe ouder ze worden, hoe minder 
graag ze lezen. Dan zakt het leesni-

veau af.’’ 
Pas is blij met de donatie. ,,Dat is 
voor onze school een mooi bedrag. 
We kunnen onder andere met dit 
geld moderne leesmethoden tot eind 
van de school aanbieden. Daarnaast 
hebben we duoleesboeken aange-
schaft. Dan lezen twee kinderen el-
kaar voor. De kracht van deze boe-
ken is dat ze geschreven zijn voor 
kinderen van nu. Boeken die ze echt 
leuk vinden.’’ De Rieburch heeft 
ook iPads aangeschaft om het lezen 
zo op een aantrekkelijke manier aan 
te bieden, zegt hij. ,,Dat werpt zijn 
vruchten af. Op heel de school is 
het leesniveau, het begrijpend lezen, 
omhoog gegaan.  Regionaal en lan-
delijk tegen de stroom in., zegt hij. 
,,Daar doen we het voor.’’

Thoolse Lionsclub: 1500 euro voor de Rieburch Sint-Maartensdijk

’Kinderen lezen samen om
om tekst beter te begrijpen’

Wim Brevet tussen de kinderen die gebruik maken van de nieuwe leesboeken op de Rieburch: vl.n.r. Felipe Fernades Coelho, Ylana de Koning, Bryan van 
Lit en Isis Helibron.

Er zijn nog te veel Tholenaren die moeite hebben met be-
grijpend lezen, zegt Wim Brevet van de Lions Club Tho-
len. Als oud-directeur van de Rieburch in Sint-Maartens-
dijk maakt hij zich al jaren hard voor deze groep. 

Advertentie I.M.

Breng jouw
stem uit

en steun het
verenigingsleven.

Binnen één dag VCA?

VCA Basis/Vol opleiding
vrijdag 21 april

08.30 - 17.00 uur locatie Tholen 

Met direct uw uitslag!

BEL: 088-1129999
WWW.VANRIJNVEILIGHEIDSOPLEIDINGEN.NL

inschrijven via onze site is nu ook mogelijk!

Scholen

De ZRD is van plan om een proef te doen met afval-
scheiding op de Thoolse basisscholen. Dat zei directeur 
Fred Bron op vragen van een moeder die het vreemd 
vond dat de scholen alle afval in 1 container gooien. 
Een verkeerd voorbeeld voor de kinderen, vond ze. 
Ook daar dient bewustwording een rol te gaan spe-
len. Volgens de ZRD-directeur worden de scholen als 
bedrijf aangemerkt, zodat alles bedrijfsafval is. Hij wil 
daar nu verandering in gaan brengen met een proef 
om het afval wel te scheiden.

Van 10 tot 1

De 49 deelnemers (maandagavond kwamen er nog 3 
bij) aan de actie 100 dagen afvalvrij vormen volgens 
ZRD-directeur Fred Bron een goede mix van de Thool-
se bevolking. Er is 1 deelnemer met 10 gezinsleden, 
1x8, 1x7, 3x6, 10x5, 10x4, 7x3, 9x2 en 7 deelnemers 
vormen een eenpersoons huishouden. 

Paarden dansen
op open dag
Stichting Paardenwelzijn 
na Gedane Arbeid, aan 
de Zeedijk in Oud-Vosse-
meer, houdt zaterdag een 
open dag. Vanaf half twee 
’s middags zijn bezoekers 
welkom (kinderen tot 4 jaar 
gratis toegang) op het ter-
rein bij manege Vosmaer. 
Wie zestien Friese paarden wil zien 
dansen op muziek, moet zeker een 
kijkje komen nemen. De amazones 
van Phaidra Friezencarrousel verzor-
gen een fraaie show. Verder geeft het 
showteam Justamente een demon-
stratie vrijheidsdressuur, waarbij ook 
een ezel en een hond kunstjes verto-
nen. Stal Oudesluis uit Ouwerkerk 
traint vier paarden/pony’s met hun 
ruiter in het versterken van vertrou-
wensband en communicatie.
Op het terrein vinden tal van andere 
activiteiten plaats. Er kunnen po-
nyritjes gemaakt worden, kinderen 
kunnen zich laten schminken, en 
er staan kraampjes waar allerhande 
zaken – onder meer paardenspul-
len – te koop zijn. En er is iets met 
lammetjes. Vanzelfsprekend is er 
een informatiestand van de stichting, 
die zich al vijftien jaar beijvert om 
‘gepensioneerde’ rijpaarden een on-
bezorgde oude dag te bieden.

Dienst met 
Thoolse musici
De protestantse gemeente in Bergen 
op Zoom houdt zondag een speciale 
middagdienst met een projectkoor 
met Thoolse leden en de Thoolse di-
rigente Annemiek Vogels. De dienst 
in de Ontmoetingskerk op Bolwerk 
Zuid begint om 16.30 uur. De toe-
gang is vrij. Er is wel een collecte. 

Tien inwoners trekken de kar bij de 
nieuwe organisatie. Naast William 
van Leeuwen, Floor Langendam en 
Rianne Bolier van de oude stichting, 
zijn dat Leon Janssen, Marcel van 
de Blankevoort, Thea Niemantsver-
driet, Piet van Elswijk, Liesbeth de 
Vos, Jochem van Dijke en Rutger 
Boxhoorn. Deze groep wil, samen 
met de inwoners, verenigingen, mid-
denstand en bedrijven, Tholen op de 
kaart zetten. Met evenementen die 
de inwoners van Tholen verbinden 
en tegelijkertijd bezoekers trekken 
uit de hele gemeente en daarbui-
ten. Grootschaliger dus dan wat de 

al langer bestaande stichting STAD 
doet.
Het woord ’sterk’ in de naam staat 
volgens de stichting voor: een groot 
bestuur, samenwerking, verbroede-
ring en een feest voor iedereen. Dat 
je met die kernwoorden sterk staat 
en veel kan bereiken. In het logo van 
Tholen 650, ontworpen door Femke 
de Jonge, is het getal 650 vervangen 
door het woord Sterk. Daarmee heeft 
de nieuwe club een logo gekregen. 
Tholen Sterk zet volgend jaar een 
groot evenement op. Wat dat wordt, 
is nog niet bekend. De data wel: 1 
en 2 juni.

Tienkoppig bestuur trekt kar nieuwe stichting

Tholen Sterk gaat voor
verbinding en verbroedering
De ThoLenteMarkt op pinksterzaterdag 3 juni en de lam-
pionnen- en fakkeloptocht op zaterdag 28 oktober. Die 
twee activiteiten zet de nieuwe stichting Tholen Sterk dit 
jaar op. Onder deze naam maakt Tholen 650 een door-
start. Met een nieuw logo en een nieuw bestuur.


