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Verlegen ondeugende Kyara
THOLEN - Kyara is een Euro-
pese korthaar poes met een 
schildpadkleur. Ze is geste-
riliseerd. Kyara is geboren 
op een boerderij maar de 
boerderij werd verkocht en 
de poezen bleven achter. 
Drie van de vier poezen zijn 
inmiddels herplaatst vanuit 
de Elkie Stichting, alleen 
Kyara heeft nog geen nieuw 
thuis gevonden. Zij is een 
terughoudend poesje dat 
letterlijk de kat uit de boom 
kijkt in het contact met men-
sen. Stapje voor stapje wordt 
ze wat vrijer. Contact met 
andere katten vindt ze fijn, 
dus het zou prettig zijn als 
er in haar nieuwe thuis al 
een soortgenootje woont!  
Kyara is graag buiten om te 

spelen en achter blaadjes 
aan te rennen.  
Als u interesse heeft in Ky-
ara, of in één van de andere 

katten of honden, kom dan 
een keertje langs op de Rool-
andsedijk 2 in Tholen of kijk 
op www.cvab.net.

Interesse in Kyara?  Bel de Elkie Stichting op 0166-612027 tussen 
11.00 en 12.00 uur of 13.00 en 15.00 uur.  Foto: Elkie Stichting

Boekenweek: Waanzin
THOLEN - De tachtigste Boe-
kenweek is van zaterdag 7 
maart tot en met zondag 15 
maart. 
Deze editie krijgt het uitda-
gende en veelzijdige thema 
‘waanzin’, onder het motto: 
Te gek voor woorden. 
Gedurende de Boekenweek 
zijn er waanzinnige acties. 
Er wordt van alles uit de 
kast gehaald om deze tach-
tigste editie een bijzonder 
feestelijk tintje te geven.
Leden maken bijvoorbeeld-
kans op een reis naar IJs-
land, er zijn speciale thema-
tafels ingericht en er is een 
boekentipper met waanzin-
nige boekentips. 
In Bibliotheek Tholen zijn 
tijdens de Boekenweek ta-
fels gemaakt waarop de le-
zer vele boeken met het on-
derwerp, gerelateerd aan het 
thema, kan vinden.

Win een reis naar IJsland
Lezers worden opgeroepen 
een waanzinnig verhaal 
(van maximaal 1000 woor-
den) in te sturen voor de 
Boekenweek Schrijfwed-
strijd. 
Deelnemers maken kans op 
een vijfdaagse reis naar IJs-
land samen met juryvoorzit-
ter Ronald Giphart. 
De schrijfwedstrijd loopt tot 
31 maart 2015.

Boekentipper
Beantwoord de vragen en 
krijg een leesadvies op maat, 
in het thema ‘reizen’. 
De Boekentipper van 2015 
komt kort voor de Boeken-
week online. Leuke tip ge-
had? Hop, naar de Biblio-
theek!

Meer informatie op www.
bibliotheekoosterschelde.nl



Schaapskleren

Nieuws is niet vrolijk, over het alge-
meen. Haat, doodslag, De Roelvink-
jes. De realiteit lijkt niet feelgood, 

en de actualiteit lijkt soms overweldigend. 
Onverdraagzaamheid ligt overal op de 
loer, en hoeveel hulp we ook bieden, het 
lijkt soms wel dweilen met de kraan open. 
Is alles slecht? Natuurlijk niet. Daar mogen 
we best af en toe onszelf eens aan herinne-
ren. In Tholen kon je zaterdag even totaal 
in comfortmodus: lammetjesdag. Aan de 
Eerste Dijk in Sint-Maartensdijk stond 
de kudde van John Sterrenburg klaar om 
door honderden kinderen én volwassen 
geaaid te worden. Zelfs als je niks hebt 
met schattig en zacht – maar kom op, ken 
jij zo iemand? – kan ik me niet voorstellen 
dat jij met die wollen vacht in je knuisten 
nog denkt aan de crisis in Griekenland of 
andere problemen.  
Nou ja... Lam link je toch met ram, en 

Ram is natuurlijk een Sterrenbeeld, net als 
Maagd. Wat zouden ze in het Maagdenhuis 
nou willen? Nee, terug naar de lammetjes. 
Kijk, wat een onschuld! Onschuld bepaalt 
de rechter. Afgelopen vrijdag werden er 
in de regio drie leden van drugsbendes 
gearresteerd. Nee! Lammetjes, focus! Zou 
je ze niet mee naar huis willen nemen? 
Huis... Tegenwoordig kunnen mensen uit 
Nieuw-Vossemeer toch naar huis, met de 
vervanger van lijn 102. Stop, kom op, lam-
metjes. Beetje je best doen. Lammetjes zijn 
onschuldig, ja, wollig ook, gaat prima zo. 
Maar wat staan die beesten in de blub-
ber, zeg. Bagger. Zeg, wacht even, vorige 
week dinsdag werd er gebaggerd in het 
Schelde-Rijnkanaal in de buurt van Sint 
Philipsland. Teveel bagger legt natuurlijk 
het verkeer in het water lam. En lam is 
natuurlijk ook weer...  
Zie je, we komen er wel.

KEViN VaN KaLKErEN

KORT NIEUWS

Ons Eiland zoekt 
geboortekaartjes
THOLEN - Is uw gezin on-
langs uitgebreid? Wij zor-
gen voor een gratis ver-
melding in Ons Eiland 
Tholen én maken de ge-
boorte wereldkundig via 
de Facebookpagina van 
Ons Eiland Tholen.

Stuur een 
geboortekaartje naar 
Redactie Ons Eiland 
Tholen, postbus 5046, 
4380 KA Vlissingen 
of mail de gegevens 
naar redactie.tholen@
wegenermedia.nl

Kerkdiensten          
THOLEN - Hieronder een 
overzicht van de kerk-
diensten voor komende 
week. 

Oud-Vossemeer
Hervormde gemeente 8 
maart 11.00 en 18.30 uur 
Gereformeerde Kerk 8 
maart 10.00 uur 

Scherpenisse
Hervormde Gemeente 8 
maart 9.30 en 14.30 uur 
Ds. J. Lohuis

Sint-Annaland
Hervormde gemeente 8 
maart 10.00 uur Ds. E. Ver-
sluis en 18.00 uur kand. 
M.M.J. Verheuvel

Sint-Maartensdijk
Hersteld Hervormde Ge-
meente 8 maart 9.30 en 
14.30 uur

Tholen
Christelijk Gereformeer-
de Kerk 8 maart 10.00 en 
18.30 uur Ds. A. den Boer 
Erediensten Christenge-
meente Tholen, in de Oes-
terschelp 8 maart 10.00 
uur A. van den Berk
Gereformeerde Ichtuskerk 
8 maart om 10.00 uur Ds. 
W.A. Boer
Vrijzinnigen Nederland 
8 maart 10.30 uur Ds.K. 
Holtzapffel

Lezing diabetes   
en cholesterol
SiNT-MaarTENSDiJK - Dok-
ter J. Brussen, huisarts in 
Poortvliet, geeft 9 maart 
voorlichting over ‘diabetes 
en cholesterol’. In samen-
werking met mevrouw De 
Meijer, diëtiste, zal er wor-
den ingegaan op wat nu 
precies gezonde voeding 
bij diabetes omvat. Er wor-
den praktische adviezen 
gegeven, waar men thuis 
direct mee aan de slag 
kan gaan. In de presen-
tatie worden ook de op 5 
februari 2015 verschenen 
herziene NDF voedings-
richtlijnen meegenomen. 
Partners, familieleden en 
belangstellenden zijn van 
harte welkom. De avond is 
in het Haestinge Partycen-
trum aan de Sportlaan 2D 
in Sint-Maartensdijk. De 
zaal is open vanaf 19.00 
uur en de lezing begint om 
19.30 uur. Rond 21.30 uur 
is de avond afgelopen.
Voor vragen en meer in-
formatie kan men terecht 
bij Nella Kloet via 0166 66 
24 25 en nellakloet@kpn-
planet.nl.



Op bezoek bij... Marlou Mercx
Elke week gaat Ons 
Eiland op bezoek in de 
regio. Deze week is onze 
correspondente te gast bij 
Marlou Mercx.

door Paula Czechowski

THOLEN - Voor ‘op bezoek 
bij…’ kom ik uiteraard bij de 
mensen thuis en al vlug ont-
staat er dan een sfeer alsof 
we elkaar al jaren kennen. 
Zo ook bij deze gezellige 
dame. Marlou Mercx vraagt 
meteen of ik koffie of thee 
wil met iets lekkers erbij. 
Angezien ik net mijn lunch 
op heb, sla ik dit aardige ge-
baar af wat Marlou duidelijk 
niet leuk vindt. “He, wat 
ongezellig”, zegt ze lachend. 
Ondertussen kijk ik mijn 
ogen uit in haar prachtige 
huis in Tholen dat vol hangt 
met haar mooie schilderijen. 
Ik ken het werk van Marlou 
van de kunstroute waar zij 
al verschillende jaren aan 
mee heeft gedaan, maar haar 
nieuwe werk is heel anders, 
luchtiger. Ze schildert over-
wegend voorstellingen met 
bloemen maar tegenwoordig 
maakt ze ook prachtig werk 
met vrouwengedaantes. 
Marlou vertelt lachend: “Je 
kunt er geen bloemen uitha-
len maar je weet wel wat ik 
ermee bedoel en dat is nou 
het leuke van kunst. Ieder-

een ziet er zijn eigen dingen 
in en dat is nou precies de 
bedoeling.” Ze heeft de Aca-
demie voor Schone Kunsten 
in Antwerpen doorlopen 
en zit nog steeds op ‘les’ bij 
Mart Franken in Bergen op 

Zoom. “Tussen die twee op-
leidingen zit een heel groot 
verschil”,  legt ze uit. “Op 
de academie heb ik twee 
jaar stillevens geschilderd 
en drie jaar model. Je leert 
er wel heel technisch schil-

deren maar bij Mart leer ik 
meer, hij is ook veel crea-
tiever en stimuleert je echt 
goed door je te wijzen op 
eventuele fouten. Dat vind 
ik prettig want daar zit ik 
voor op les. Zonder hem was 

ik nooit gekomen waar ik nu 
ben.” Marlou is afkomstig 
uit Bergen op Zoom en het 
schilderen is haar met de 
paplepel ingegoten.

Lees verder op pagina

Mijn schilderwerk maakt mijn leven leuk! Je ontmoet overal leuke mensen zoals op les of bij de exposities.  Foto: Paula Czechowski


