
ZIERIKZEE In de centrale hal van het 
gemeentehuis is tot 15 juni een 
expositie met historische kleding 
te bezoeken. De tentoonstelling is 
van de stichting Vrienden Erfgoed 
Zierikzee. Baukje Bijlsma bekend 
van de Walk of Fame expositie in de 
Dikke toren heeft de expositie mede 
samengesteld. De expositie is vrij 
toegankelijk.

Wethouder Jacqueline van Burg 
(Leefbaar) opende woensdag namens 
de gemeente de expositie in het 
gemeentehuis. De expositie is een 
compilatie van drie jaar Walk of Fame. 
Een expositie van de kleding in de 
Dikke T0ren, die volgens Bijlsma zo’n 
200.000 mensen heeft getrokken.  In 
de hal zijn drie tijdlijnen te zien die de 
bezoeker meenemen door de historie 
van Zeeland. Een ode aan de geschie-
denis. Het idee voor deze expositie 

stamt nog van voor de coronacrisis, 
maar is elke keer opgeschoven en nu 
is het dan zover aldus Baukje Bijlsma. 
Niet alle kostuums zijn van eigen 
hand zo is er ook een creatie van de 
beroemde ontwerpster Fong Leng en 
een pak van couturier Sjaak Hullekes, 
geboren in Zierikzee, te zien. 

Het meest trots is Baukje Bijlsma 
op alle vrijwilligers die uren heb-
ben besteed om de kostuums juist te 
maken. De historie wordt op de kaart 
gezet, het verhaal van Zeeland wordt 
verteld. Naast de kostuums han-
gen aan de muren historische car-
togra� sche kaarten uit de collectie 
van Christiaan Clerx. De expositie is 
open voor publiek van 10.00 tot 15.00 
uur. De expositie is een voorlopig op 
een groter evenement volgend jaar, 
waarin wat Bijlsma betreft het verhaal 
van Zeeland vertelt gaat worden. •

WESTENSCHOUWEN De nu 73-jarige Edzard 
Gelderman (Westenschouwen) 
heeft zich voor veel clubs ingezet 
op Schouwen-Duiveland. Van de 
Kunstschouw tot de pipowagen van 
Sophie en van Stad en Lande tot 
Westenschouwens Welvaren. En nu 
heeft hij een nieuw doel, de Dirk 
Gaasbeek stichting. Vernoemd naar 
zijn partner, die in 2018 overleed en 
waarmee Edzard veertig jaar samen 
was. ,,Ik denk dat Dirk de stichting 
ook opgericht zou kunnen hebben. 
Maar met een andere naam, want hij 
was bescheiden.’’

Dirk Gaasbeek was arts en wist als 
geen ander wat muziek met ouderen 
kan doen. Zeker wanneer er sprake is 
van achteruitgang van de hersenen, 
zoals dementie. ,,En dat is wat wij met 
de stichting willen doen. Geld inzame-
len en zo muziekprojecten in de ver-
zorgingshuizen helpen financieren. 
Want daarvoor is vaak geen geld in de 
zorg.” En tegelijkertijd is het een eer-
betoon aan zijn partner waarmee hij 
zo lang samen was.
,,Kort voor Dirk’s overlijden moest 
ik van hem in zijn computer kijken. 
Ik kwam een CV van mezelf tegen. Ik 
begreep het niet.” Later werd duide-
lijk dat de CV bedoeld was voor de aan-
vraag van een koninklijke onderschei-
ding voor Edzard. Die onderscheiding 
is er gekomen, maar Dirk zou het niet 
meer meemaken. In 2018 overleed 
hij. Tot zijn plotselinge dood werkte 
Gaasbeek met veel enthousiasme en 
liefde als specialist ouderengenees-
kunde bij Zorgcentra De Betuwe. 
Ook was hij projectmanager en advi-
seur bij WoonzorgUnie Veluwe in Epe.
,,Dirk was een mensenmens; hij 
voelde mensen goed aan. Dirk kwam 
als arts dicht bij zijn patiënten. Hij 
gaf oprechte, persoonlijke aandacht 
aan de verpleeghuisbewoners. Het 
positieve effect van het werk van de 
muziektherapeut trof hem. Hij zag met 
eigen ogen hoe belangrijk muziek was 
voor het levensgeluk van zijn patiën-
ten. De Dirk Gaasbeek Stichting deelt 
Dirks inzicht en draagt daarom bij aan 
meer muziek in het leven van mensen 
met een hersenaandoening,” zo staat 
er over hem te lezen op de website 
van de nieuwe stichting, www.dirk-
gaasbeek.nl
De stichting is in 2020 opgericht, 
maar kon door corona weinig uitha-
len. Sterker nog, de meeste verzor-

gingshuizen waren hermetisch afge-
sloten. Dat is nu voorbij en dus wil 
Gelderman aan de slag. ,,We hadden na 
onze oprichting al enorm veel aanvra-
gen, voor meer dan een ton. Dat heb-
ben we nog niet, maar belangstelling 
is er zeker.” Buiten Westenschouwen 
woont Gelderman in Arnhem, dus wil 

hij daar en in Zeeland beginnen.
Allereerst met het inzamelen van 
geld. ,,door onze ANBI-status zijn we 
aftrekbaar voor de belasting,” ver-
telt hij enthousiast. Er moeten wat 
hem betreft voldoende  particulieren 
en bedrijven zijn die het doel van de 
stichting steunen. Zeker als mensen 

zelf ervaringen in de familie hebben. 
Edzard Gelderman had graag afge-
trapt op de traditionele meimarkt van 
Westenschouwen. Maar die gaat niet 
door. Maar dat weerhoudt hem er niet 
van om door te pakken. Alles uit naam 
van Dirk Gaasbeek. ,,Een eerbetoon. 
Zo mag je het zien.” •

Edzard Gelderman eert partner 
Dirk Gaasbeek met stichting
Geld inzamelen voor muziekprojecten verzorgingshuizen

Edzard Gelderman op de foto gezet door Johan Bosveld (wijkcontact burgemeesterswijk Arnhem)
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VAN DEN DOEL
ADVOCATEN

 
Overtuigend doeltreffend

Oude Haven 41
4301 JK Zierikzee

 
T: 0111-420.410

E: info@vddoeladvocaten.nl
www.vddoeladvocaten.nl

Op donderdagavond - na 
telefonische afspraak - vanaf 

18.00 uur gratis spreekuur.
 

Ook voor mediation

vertonverkaart.nl

T I M M E R B E D R I J FT I M M E R B E D R I J F

Maatwerk renovaties, 
verbouwingen en
interieur

Het blijf t aanmodderen in de 
Noordstraat in Haamstede.
Bouwbedrijf Boogert heeft de grond 
gekocht, waarop vroeger Goudzwaard 
gevestigd was. Hij heeft zijn zinnen 
gezet op de bouw van een hotel met 
wat winkeltjes erbij. Op zich een mooie 
oplossing voor het gapende gat in de 
zo belangrijke straat van het dorp.
Ware het niet dat een groep inwoners 
het niet ziet zitten en er woningen 
wil hebben. Dus ligt er een dik pakket 
met handtekeningen tegen het hotel 
in het gemeentehuis. De bewoners wil-
len niet dat de gemeenteraad mede-
werking verleend aan de bouw van het 
hotel. Maar de grond is van Boogert en 
hij mag er formeel meedoen wat hij 
wil. Dus als er onder druk van omwo-
nenden geen hotel komt, kan de grond 
nog wel een paar jaar braak liggen. 
Boogert ziet geen brood in de bouw 
van woningen. Dan is het dorp verder 
van huis. Want wat voor zin heeft het 
om een dorpsplan uit te werken als dé 
plaats van het dorp een gapend gat 
blijft?
Voor- en tegenstanders van de plan-
nen verstaan elkaar niet. Het lijkt 
een loopgravenoorlog te worden en 
wie wordt daar wijzer van? De integri-
teit van de dorpsraad wordt in twijfel 
getrokken. Dat geldt ook voor tegen-
standers. Het enige dat nu soelaas kan 
bieden is een sterke intermediair die 
de partijen aan tafel kan krijgen. Niet 
de wethouder, want die moet uitein-
delijk de knoop doorhakken met een 
voorstel voor de raad. Er zijn absoluut 
sterke personen te vinden, die er mee 
aan de slag kunnen. Laat dit niet door 
etteren. Burgh-Haamstede kan zich 
dit niet veroorloven. Daarvoor is het 
dorp te mooi. Neem dan meteen die 
kwestie van de verplaatsing van Albert 
Heijn mee. Zonder een bruggenbouwer 
wordt het niets. •

een redactionele beschouwing 
op de actualiteit door 
Aad van der Wouden

Hotel

dorp te mooi. Neem dan meteen die 
kwestie van de verplaatsing van Albert 
Heijn mee. Zonder een bruggenbouwer 
wordt het niets. •

Expositie vertelt ‘Het verhaal van Zeeland’ 

Wethouder Jacqueline van Burg (rechts) samen met Baukje Bijlsma.

ZIERIKZEE Eind dit jaar zijn alle geruimde 
graven op de 21 gemeentelijke 
begraafplaatsen digitaal terug te 
vinden via www.grafzoeken.nl

De gemeente ruimt grafstenen, maar 
de resten blijven vaak labeer tijd 
onaangeroerd liggen. Om de precieze 
locatie te vinden is dit nu digitaal ont-
sloten. Achttien begraafplaatsen zijn 
al beschikbaar. Bruinisse, Zierikzee 
en Burgh-Haamstede volgen eind dit 
jaar.•

Geruimde graven 
digitaal vindbaar

Japanse messenshop / slijperij

Meelstraat 17
Di t/m vr 9.30 - 17.00
Zaterdag op afspraak
0614664171
info@senseinederland.nl


