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’Het is de bedoeling dat er een project wordt opgezet,
hoe aan de wereldberoemde Vlissingse admiraal aan-
dacht kan worden besteed, maar niet louter in enge zin.
Er zijn allerlei afgeleiden denkbaar, die goed in onder-
wijsprogramma’s passen.  Het project wordt als het ware
getest in Paauwenburg vóór de afloop van het huidige
schooljaar, waarna het aan het Nederlandse onderwijs
wordt aangeboden om er vanaf september dit jaar mee
aan de slag te gaan, bij de aanvang van het nieuwe
schooljaar 2007/2008, dus. Ook de Vlissingse pabo
neemt deel aan de ontwikkeling van het project’.
Het De Ruyterproject wordt ondersteund door de
Stichting leerplanontwikkeling. 
Momenteel zijn vier leerkrachten van de Paauwenburgse
scholen bezig om het project tot een succes te maken.

Geen Nikes aan je voeten
De officiële start van het project is op 5 maart. In begin-
sel worden activiteiten ontwikkeld die aansluiten op de
belangstellingssfeer van alle leerling-groepen binnen de
school.
Steeds gaat het, rekening houdend met het niveau, over
zaken als: wat zou de jonge Michiel in zijn tijd hebben
gegeten en zou je dat nu ook nog lekker vinden? En:
Michiel had natuurlijk geen Nikes aan zijn voeten, wat
dan wel? Allerlei dingen die we nu vanzelf-
sprekend vinden, zoals riolering, water uit
de kraan, gas en elektriciteit waren er toen
nog niet. De vraag is dus hoe de mensen
leefden rond 1600.
Schepen waren er volop in Vlissingen,
maar het is interessant te weten waar
ze voor dienden, hoe ver ze weg gingen
op de zeilen, wat ze in verre landen
gingen doen en wat ze meebrachten en
niet te vergeten: hoe gevaarlijk dit
was. Je kunt nu nog zien dat de 
scheepvaart welvaart heeft gebracht,
dus eropuit met de school! Bijvoor-
beeld om iets te leren over het verpak-
ken van goederen. Tegenwoordig zit
alles in plastic, maar hoe ging dat
vroeger?

Ook vierhonderd jaar geleden hadden de
mensen behoefte aan ontspanning, maar
vakantie zal er niet bij zijn geweest. Wat dan
wel? Muziek maken bijvoorbeeld - daar
wordt in het project ook aandacht aan
geschonken.
Al was de 17e eeuw onze Gouden Eeuw, je
kon beter niet ziek worden. Mensen stier-
ven toen veel jonger dan nu. Tyfus was

volksvijand nummer één. Bovendien deden zogenaam-
de dokters toentertijd vreemde dingen om mensen beter
te maken… Zodoende staat ook het onderwerp ’ziekte’
op het programma. Wat ook aan het heden raakt is hoe
de mensen met elkaar omgingen, thuis op het werk, of
op straat. In de hogere klassen kunnen hier uiteraard
onderwerpen aan worden verbonden als: de komst van
vreemdelingen, wat ze hier kwamen doen en wat dit
betekende voor de samenleving.

Samen op pad
Meulmeester vertelt verder dat groepjes leerlin-
gen van niveau 7 en 8 een tocht gaan maken langs
allerlei bezienswaardigheden in Vlissingen. Die
groepjes zijn samengesteld uit leerlingen van
beide scholen. Dat is trouwens niet alleen voor de
aardigheid gedaan, maar het heeft ook te maken
met omgaan met elkaar en onderlinge samenwer-
king. 
De scholieren gaan naar de oude Vlissingse havens, naar
het MuZeeum, vast en zeker naar het geboortehuis van
Michiel de Ruyter en ze gaan ook naar de nieuwe havens
in Vlissingen-Oost. Ook groep 6 gaat op pad en wel naar
Lelystad om de replica van de Oost-Indiëvaarder Batavia
te bekijken.

In het project worden aspecten aangekaart die te maken
hebben met persoonlijkheid, verantwoordelijkheid en
met de samenleving, waarbij Michiel de Ruyter als sym-
bool wordt neergezet.
Wij beschouwen hem als een held die veel heeft bete-
kend voor de onafhankelijkheid van Nederland. Maar

hoe word je een held, wat is een echte held en hoe
gedraagt een echte held zich? De Spanjaarden vonden
hem waarschijnlijk helemaal geen held, maar gewoon
een opstandeling!
De Ruyter is vooral ook bekend omdat hij goed kon
organiseren en zijn soldaten kon motiveren. Hij was de

uitvinder van strategieën hoe je met een
kleine vloot een grote kon verslaan. Ook
bedacht hij de zeesoldaten, oftewel de
mariniers. Tegenwoordig zouden we het
een echte manager vinden! Maar managers
vertonen soms ook donkere kanten en dat
geldt ook voor Vlissinger Michiel. Hij heeft
zich danig verrijkt met slavenhandel en die
kant van zijn persoonlijkheid komt in het
project ook aan bod.

Expositie
Er staat nog een veelheid aan andere
activiteiten op stapel, zoals aandacht
voor termen en rekenmethoden uit de
zeevaart, het maken van muziek in de
wijk en het uitvoeren door groep acht
van de musical ’De Ruyter’, bedacht
door de Vlissingse schoolvereniging. 
’Wie belangstelling heeft voor de acti-
viteiten, kan terecht op www.ttpb.nl’,
aldus Wim Meulmeester, ’terwijl
iedereen welkom is woensdag 18 april,
van 17.00 uur tot 19.00 uur, want dan
wordt er in de school een expositie
gehouden over het De Ruyterproject’

Modellen voor landelijke aanpak in Vlissingen ontwikkeld

Paauwenburgse scholen voorop bij De Ruyterherdenking
Hoe kan het ook anders: bij de herdenking van het vierhonderdste geboortejaar van de
Vlissingse admiraal Michiel Adriaanszoon De Ruyter lopen twee Vlissingse basisscho-
len voorop, namelijk de ’Theo Thijssen’ en de ’Louise de Coligny’ in Paauwenburg.
’Samen gaan we ’modellen maken’ en ideeën leveren ten behoeve van het Nederlandse
onderwijs’, zo vertelt Wim Meulmeester, directeur van de Theo Thijssenschool.

Bij de viering in 1957 van de 350ste geboortedag van Michiel de Ruyter liepen honderden Vlissingse kinderen in historische kleren. Dit zijn
de klassen vijf en zes van de Prins Willemschool aan de Grote Markt. Zo te zien vonden de meisjes het leuker dan de jongens om verkleed
te gaan… Foto; archief Sjaak van der Linde

Directeur Wim Meulmeester van de Theo Thijssenschool met twee van zijn leerlingen: Devin Meerman (l.) en Thomas de Jong (r.).



Activiteiten in Paauwenburg
Open Hof activiteiten seizoen 2006-2007
Maandagmorgen Yoga, Diana v.d. Gaast 430757
Maandagmiddag Tai-Chi, 06-28897769
Maandagavond Spirituele ver. Harmonia

Zie progr. 2006 verderop in dit kader.
Info 0118-463077 of 625298

Maandag Bloemsierkunst, start 25-9 470263
Elke 3e ma. v.d. mnd. Hobby Computer Club 490344
Maandagmiddag Damesrecreatiegym O.N. 410032
Dinsdagmorgen Mensendieck, S. Bosga 473301
Dinsdagmorgen Mensendieck ZVU, Hanny Visch
Dinsdagavond Tai-Chi 06-28897769
Dinsdagavond Bridge ’De Vlissingse Fles’ 413528
Woensdagmorgen Damesrecreatiegym O.N. 410032
Woensdagmorgen Mensendieck, J. Statena 639454
Woensdagavond Zeeuwse Katholieke Vrouwenbond

div. bijeenkomsten op woe. en/of 
don.avond info: 414636

Woensdagavond Yoga, Ria v.d. Gaast 430757
Donderdagmorgen Damesrecreatiegym, O.N. 479192
Donderdagmiddag Bridgeclub ’Open Hof ’ 411734
Donderdagavond Klaverjasclub, hr. Jouvenaar 468550
Donderdagavond Div. beleggingsclubs 06-30683851
Elke 1e v.d. mnd. Hobby Computer Croep

werkgroep stamboomonderzoek
Elke 4e v.d. mnd. Hobby Computer Croep

werkgroep fotografie 490344
Donderdag diverse bijeenkomsten:

U.V.V. 466665
Wijkraad Paauwenburg
Regenboogflats

Elke vrij.morgen Trombosedienst 622738
Elke vrij.morgen Yoga, Diana v.d. Gaast 430757

Vaste activiteiten in Campus de Ruyter
Ma.morgen 10.00-12.00 Senioren bridgemorgen
Ma.morgen 10.00-12.00 computer instr.-mevr. Polman
Ma.middag 13.30-15.30 senioren creamiddag 
Ma.middag 14.00-16.00 computer instr.-mevr. Polman
1e di. v.d. mnd.: 10.00-12.00 computer overleg

3e di. op afspraak
Di.morgen 10.00-12.00 Klaverjassen
Di.middag 14.00-16.00 computer instr. dhr. Huysman
Di.avond 19.30-21.30 Crea diverse technieken

Woe.middag 13.30-16.00 koersbal
Do.morgen 10.00-11.00 Seniorengym
Do.morgen 10.00-12.00 Computer gev. dhr. Keulemans
Do.morgen 11.00-12.00 Senioren drumband
Do.middag 13.30-15.30 Line-dance
Do.middag 13.30-15.30 Crea diverse technieken
Do.middag 14.00-16.00 Computer mevr. Wagenaar
Vrij.morgen 10.00-12.00 Nederlandstalig koor
Vrij.middag 13.30-16.00 koersbal

Majoraat  tel. 0118-471 103 - website: www.majoraat.nl
Ma. t/m vrij. Open Tafel. Aanmelden voor 10.00 uur!!! Info of aanmelden: tel. 0118-471 103 (09.00-16.00 uur)
Zorgstroom: inloop spreekuur: maandag, woensdag, vrijdag van 10.30-12.00 uur. 

Bijzondere activiteiten Stichting Majoraat
11 mrt. 11.30-13.00 Koffieconcert ’Zokantook’

entree 4 euro incl. koffie+broodje
plus verloting (niet incl.)

17 mrt. 09.00-14.00 Snuffelmarkt
17 mrt. 13.30-16.00 Bingo

Activiteiten door anderen in Campus de Ruyter
Ma.avond Bridgegroep ’Scaldis’
Di.avond Bridgegroep ’Sans-a-tout’, tel. info 641 520
Woe.avond Boccia Boules Plesant, inl. tel. 06-13676825

Do.avond Rounddance ’North Sea Dancers’, tel. 471 293
Vrij.avond Squaredance ’North Sea Dancers’, tel. 471 293
Zat.avond Linedance

EXTRA ACTIVITEITEN OPEN HOF: * De gehele maand maart is de belastingservice van de FNV aanwezig om uw
belastingaangifte in te vullen. U moet dan wel lid van de bond zijn. Inlichtingen: fam. Karreman, tel. 06-11116028. * Op
30 april is er weer een groots opgezet koninginnedagspektakel. In verband met de grote opkomst van de kinderen worden
er nog vrijwilligers gevraagd voor het begeleiden van de diverse activiteiten. * Veilig Verkeer Nederland, afdeling Vlissingen,
verzorgt enkele malen per jaar de cursus ouderen in verkeer. Op deze dag wordt uw rijvaardigheid getest, reactievermogen,
ogen, theorie en er worden wat bewegingslessen gegeven. Inl.: dhr. Assink, tel. 634756 of dhr. Post, tel. 431850. 
Tevens is het wijkcentrum Open Hof redactie-adres voor de Wijkkrant Klaver Vier. * Het Open Hof is er ook voor een kopje
koffie/thee of iets anders. Er zijn diverse ruimtes beschikbaar voor groepsactiviteiten enz. * Het Open Hof is te bereiken aan
de Alexander Gogelweg 59, 4384 EV Vlissingen of per e-mail cw.openhof@zeelandnet.nl

Falckstraat 2
centrum voor pers. bewustwording en creatieve ontwikkeling
Maria Porskamp 435278 of 06-55144415

zon. 2x p.mnd. 11.00-12.30 workshop djembé
maandagav. 20.00-22.00 mandalatekenen
dinsdagmid. 13.00-15.00 mandalatekenen
dinsdagavond 20.00-21.30 meditatiecursus

woen. 2x p.mnd 19.30-22.00 cursus pers. bewustwording
don. 1x p.mnd 10.30-14.30 chakratekencursus
don. 2x p.mnd 20.00-22.00 cursus op zoek naar de bron

van onze verslaving

JAS (Voor meer informatie: 06-18324833
of verenigingJAS@gmail.com)

maandag 16.00-18.00 Inloop + schaakles
19.00-21.00 Inloop + schaakles
19.00-21.00 Thaiboksen

dinsdag 19.00-21.00 Inloop
woensdag 13.00-16.00 kinderspelmiddag

19.00-21.00 Inloop

vrijdag 19.00-22.00 inloop (op even data)
1x per maand kinderbingo

zaterdag 12.00-16.00 inloop

Toelichting: medio januari starten we met diverse thema-acti-
viteiten o,a, creativiteit, make-up avonden enz.

Paraplu
(Voor meer informatie: 0118 - 46 54 54)

Dinsdag 15.00 tot 17.30 Tienerinloop (10-14 jr.)
Donderdag 15.00 tot 17.30 Meideninloop (13-16 jr.)

Donderdag 19.00 tot 21.00 Meideninloop (13-16 jr.)
Vrijdag 10.30 tot 12.30 Jonge ouders (alleenstaande)

15.00 tot 17.30 Tienerinloop (10-14 jr.)

Spirituele ver. Harmonia Info 0118-463077 of 625298

Openbare avonden: 26 maart: Jock de Jong - Helderziende waarnemingen; 23 april: Marina Hoffmann - waarnemingen
d.m.v. tekeningen; 14 mei: Astrid Meijlink - waarnemingen via foto overledene; 25 juni: Tineke de Ruiter - Waarnemingen via
foto overledene; 24 sept.: Corrie Dupuis - Waarnemingen d.m.v. waskaarten. Aanvang bijeenkomsten 20.00 uur. 
Entree leden 2 euro - niet-leden 6 euro. Adres: Centrum Open Hof, Alexander Gogelweg 59, Vlissingen.

Gemeente Vlissingen 487000

Burger Participatie P. Stok 487459

Serviceteam Openbare ruimte:

Losse tegels, graffiti e.d. 487464

Afvalverwijdering: grof vuil 487452

Openbare Verlichting 487456

Groenvoorziening 487372

Streekziekenhuis Walcheren 425000

Huisartsenpost:

Avond- en weekenddiensten 0900-1985

l’Escaut Woonservice:

storing liften, verwarming e.d. 422300

Politie, algemeen nummer 0900-8844

Belangrijke telefoonnummers

3300 jjaaaarr3300 jjaaaarr

Alle klanten ontvangen
een feestcheque!!!

Scheldestraat 54, Vlissingen
(Shop 54 is gesloten van 28-02 tot 14-03-2007)

Extremen in winter 2007

Januari 2007 gaat de boeken in als de warmste januarimaand ooit geregistreerd. Het was een maand van extre-
men. Op de 18e trok een zware storm over Nederland. Al vroeg op die morgen moest de brandweer assistentie
verlenen in de Goeman Borgesiusstraat. Er dreigde een enorme conifeer om te waaien. Met een hoogwerker werd
de top uit de boom gesnoeid. De boom heeft het evengoed niet overleefd.
Op diezelfde dag stonden de krokussen in bloei aan de Paauwenburgweg op de hoek van de Van Woelderenlaan.
Op 8 februari kregen we toch nog een pak sneeuw. Maar dat was niet van lange duur, want daarna ging de tem-
peratuur alweer omhoog en kregen we regen.



Koninginnedag zit te
springen om vrijwilligers

Elk jaar is de viering van Koninginnedag een groot succes. Het organisatiecomité van de Stichting Wijkcentrum
Paauwenburg heeft nauwelijks problemen de financiën rond te krijgen. Er komt geld binnen van het gemeen-
telijke Comité Organisatie Feestelijkheden en vele sponsors doen een duit in de zak: geld of goederen. Ook
komt er geld binnen uit de verkoop van wafels en van het Rad van Avontuur. En mocht dat allemaal nog niet
genoeg zijn, dan past het bestuur van de Stichting het restant gewoon bij.
Kom daar maar eens om, vandaag de dag, nu allerlei subsidies worden teruggedraaid.
Niets aan de hand dus met die Koninginnedag in Paauwenburg… Of toch?

Jawel, er is een groot probleem! Om de Koninginnedag tot een succes te maken zijn ongeveer 35 vrijwilligers
nodig, vrijwilligers die alles rondom de kinderspellen regelen en waaraan 300 kinderen meedoen! Vrijwilligers
om wafels te verkopen, appeltjes uit te delen, de optocht met versierde fietsen te begeleiden, marktkramen op
te bouwen, het plein voor Open Hof te versieren enzovoorts enzovoorts.

Hartstikke leuk al die activiteiten, waar kinderen bijna gratis aan mogen meedoen. En als er nu
eens wat ouders en grootouders zouden zijn die een aantal uren de handen uit de mouwen willen
steken, dan is de Koninginnedag voor de toekomst veilig gesteld!
Wie mee wil helpen, krijgt van de organisatie een precieze taak toegewezen voor een bepaalde tijd,
op basis van een uitgewerkt draaiboek. Men weet dus waar me aan toe is.
Bovendien hebben vrijwilligers gratis toegang tot het Oranjebal.

Koninginnedag is dit jaar op een maandag: 30 april.

Aanmelden: Albert Verhage, tel. 461148 email maverhage@zeelandnet.nl

Slechts één onderwerp baart hem echt zorgen: de
hangjongeren, die tegenwoordig, soms bij nacht en
ontij, vooral hun heil zoeken onder de luifel van de Lidl
aan de Paauwenburgweg, maar die ook elders (bijvoor-
beeld bij de scholen) zich verpozen. 
Inspecteur Remijnse is het er mee eens, dat de jonge-
lui aardiger zijn dan hun vrijgevochten image ons wil
doen geloven. Maar als verveling en soms alcoholische
versnaperingen hun invloed doen gelden, wil het nog
wel eens tot vandalisme (bijvoorbeeld gezeul met win-
kelkarretjes) en ander gekrakeel komen.

Allerlei instanties
De politie kan onmogelijk permanent, dag en nacht,
aanwezig zijn in de wijk. ”We moeten keuzes maken.
Er is veel te veel werk voor de beschikbare agenten”,
zegt Remijnse. 
Daarom is hij er van overtuigd dat deze hangjongeren-
overlast alleen maar bestreden kan worden door een
gezamenlijke aanpak met allerlei instanties in de wijk,

zoals daar zijn vertegenwoordigers van de gemeente,
wijkraad, de scholen en andere hulpverleners. Ook
voor het Palladium (jeugdcentrum Paraplu) is er een
belangrijke rol.

Contactpersonen
”Kortom, we hebben allerlei contactpersonen nodig
om tot een oplossing te komen”, zegt Remijnse die er
alles aan doet om zoveel mogelijk contacten in de wijk
te verwerven. 
Zo is hij altijd aanwezig tijdens de openbare vergade-
ringen van de wijkraad. En ook bij het wijkwerkers-
overleg is hij vaak aanwezig. 
Vijf jaar geleden spraken we met Paul Lockefeir, ooit
één van de echte wijkagenten voor Pauwenburg en nog
altijd actief in de sector Noord. Destijds, maar we heb-
ben het dan over meer dan vijf jaar geleden, liepen er
nog drie echte wijkagenten in deze wijk: Paul Lockefeir,
Peter Filius en Jan op ’t Veld. Te voet of op de fiets hiel-
den zij ter plekke toezicht. 
Met eigen ogen zagen we bijvoorbeeld hoe Peter Filius
op een wandelpad door de Cirkel fietsers staande hield,
hoe hij sommeerde dat een vuilnisbak niet aan de deur
mocht blijven staan. Kom daar nu eens om.

Regelmatig rijdt er nog wel een surveillancewagen door
de wijk, maar op fietsers op wandelpaden en trottoirs
wordt nauwelijks gelet, een vuilnisbak, die woensdag
nog buiten staat (terwijl de bak al maandagmorgen is
geledigd) wordt helemaal ongemoeid gelaten en auto-

mobilisten, die hun wagen helemaal of half op een
stoep parkeren, hoeven er niet op te rekenen dat ze
verblijd worden met een prent.

Echte wijkagenten
Voor Paauwenburg zijn er dus geen echte wijkagenten
meer, zoals vroeger. Onze wijk is opgenomen in de sec-
tor Noord (waaronder ook heel Souburg valt). Het gaat
dus om het gedeelte van Vlissingen ten noorden van de
Sloeweg, aan de ene kant begrensd door de duinen en
aan de andere kant tot aan Ritthem toe. Voor die sector
Noord zijn er dertien agenten beschikbaar. Dat is aan-
zienlijk minder dan vijf jaar geleden, want toen hadden
de sector Noord en de (toen nog aparte) sector Oost-
Souburg en Ritthem samen twintig agenten (elk tien).
De sector Centrum heeft nu 16 agenten (vijf jaar gele-
den 15) en de sector Middengebied telt nu 13 agenten
(en dat zijn er twee meer dan vijf jaar geleden).
Kortom: Paauwenburg is er in aantal agenten in vijf
jaar aanzienlijk op achteruit gegaan.

BOA’s
Maar als er ooit in deze wijk iets onrustbarends mocht
gebeuren, waarbij veel agenten nodig zijn, dan komen
er natuurlijk manschappen uit andere sectoren opdra-
ven. Inspecteur Remijnse vestigt er bovendien de aan-
dacht op dat Vlissingen ook de beschikking heeft over
BOA’s (bijzondere opsporingsambtenaren, de vroegere
stadswachten) die de bevoegdheid hebben bekeurin-
gen uit te delen voor kleinere overtredingen: afval op
straat gooien, fietsen op het trottoir, hondenpoep op de
straat niet opruimen. Maar de ervaring heeft geleerd
dat er in de praktijk van die bekeuringen weinig terecht
komt.

Prioriteiten
In de praktijk van alle dag zijn de 42 agenten van
Vlissingen zelden speciaal bezig met hun eigen wijk.
Want al die vrouw/manschappen zijn eerst en vooral
betrokken de dagelijkse (en nachtelijke) surveillance-
diensten door de hele gemeente. Vaak zijn er zoveel

meldingen met een hogere prioriteit, dat er voor de
wijkagenten geen tijd overblijft om specifiek aandacht
aan ”hun” wijk te besteden. In een ver verleden hield
een wijkagent nog wel eens zitting in wijkcentrum
Open Hof. Maar het is duidelijk dat een rustige wijk als
Paauwenburg geen hoge prioriteit heeft bij de politie. 

Vijf jaar geleden kon ”wijkagent” Paul Lockefeir nog
melden dat de ”criminaliteitscijfers” (woninginbraken,
winkeldiefstallen, diefstallen van motorvoertuigen
enzovoort) van de wijk waren teruggelopen. Hoe het nu
staat met de criminaliteitscijfers voor Paauwenburg
kan teamchef inspecteur Remijnse niet vertellen. 

Want wat is het geval. Ook bij de verwerking van die cij-
fers is onze wijk opgenomen in de sector Noord en het
vergt veel tijd om alleen de cijfers voor Paauwenburg er
uit te filteren. Dat is opmerkelijk in een tijdperk van
razendsnelle computers. 

Wellicht kan er, net als aan een rustige wijk, ook weinig
aandacht van de politie worden geschonken aan het
doeltreffend programmeren van een computer.

Voor Paauwenburg minder politieagenten beschikbaar
”Politie kent Paauwenburg als veilige en rustige wijk”. Deze kop stond bijna vijf
jaar geleden (in juni 2002) boven een artikel in deze Klaver Vier. In die vijf jaar is
er veel veranderd in deze wijk. Om maar eens iets te noemen: er werd een bege-
renswaardig winkelcentrum gerealiseerd en de basisscholen Theo Thijssen en
Paauwenburg fuseerden. Maar al die tijd bleef Paauwenburg toch ”een van de vei-
ligste en rustigste wijken van Europa en omstreken”, zoals in juni 2002 in de wijk-
krant te lezen was. De 34-jarige C.E. Remijnse, de nieuwe teamchef van de sector
Noord van de gemeente Vlissingen, kan dat volmondig onderschrijven.

Teamchef van Vlissingen-Noord / Oost-Souburg:
inspecteur C. E. Remijnse.

Bron foto: website Gem. Vlissingen

Speeltuin Lammerenburg
vanaf 24 maart geopend
De speeltuin, gelegen aan de Zuidbeekseweg no. 18 zal bij goed weer geopend zijn vanaf zaterdag 24 maart
2007. De speeltoestellen zijn alleen voor kinderen t/m 12 jaar en voor de kinderen t/m 5 jaar is er een speci-
ale veilige kleuterhoek.

De openingstijden zijn:
Maandag: 13.30 - 17.30 uur; dinsdag t/m zaterdag: 10.00 - 12.00 uur en van 13.30 - 17.30 uur

Het entreegeld voor bezoekers die geen lid zijn van de vereniging bedraagt 60 cent per persoon.
De kosten voor een jaarlidmaatschap 2007 bedragen 16 euro per gezin. Leden hebben ook gratis toegang tot
andere speeltuinen in Vlissingen: speeltuin “De Oude Stad” in het centrum en “De Souburgt” in Oost-
Souburg. Uiteraard moet wel de lidmaatschapspenning worden getoond.

Oproep.
De speeltuinvereniging is dringend op zoek naar mensen die wat vrije tijd willen investeren om de speeltuin
ook in de toekomst in stand te houden. Het gaat om:
* het houden van toezicht * het assisteren in de kantine
* verzorgen van een website * deelname in het speeltuinbestuur
* het assisteren bij onderhoudswerkzaamheden

De speeltuin is tijdens de openingsuren telefonisch bereikbaar: 0118-463629 of email: 
svlammerenburg@zeelandnet.nl

Voor informatie buiten de openingsuren: J. Koppejan: 0118-460494



Nanda Weststrate
Van Hogendorpweg 164
4384 HD Vlissingen
Tel.: 0118 - 470827
Volgens afspraak

Uw kapster in de buurt!

Dames- en herenkapsalon Nanda Weststrate

Dames- en herenkapsalon Nanda Weststrate

een ggrote rrijkdom aaan vvarianten

Een keuken moet leefbaar zijn.
Mooi, maar toch functioneel en praktisch.

In onze showroom kunt u zien dat comfort en kwaliteit 
hand in hand kunnen gaan.

Sanitair, badmeubelen en accessoires met een persoonlijk tintje.
Daardoor geniet u elke keer weer opnieuw.

Wij helpen u graag bij het maken van de juiste keus 
om uw badkamer een eigen gezicht te geven.

Tramstraat 1-3 (centrum), Koudekerke, tel. 0118-551681
Vrijdagavond koopavond (zaterdagmiddag gesloten)

TOTAAL INSTALLATEUR - ALLES IN EEN HAND

VVaann kkeeuukkeenn
ttoott bbaaddkkaammeerr::

Eerst klimmen ze naar het hoge punt dat het best
bereikbaar is. Om de twee punten vanaf de grond op
gelijke hoogte vast te stellen moeten ze over uitsteken-
de oogjes beschikken. Het zijn maar speldenknopjes,
maar geven naar blijkt een goed omgevingsbeeld. Het
is zelfs zo, dat ze met flinke wind mee een grote hoe-
veelheid klimwerk kunnen besparen. Ze laten dan een
draad met een kleefeind over waaien naar het tweede
punt. De spandraad kan dan op hoog niveau worden
overgebracht. Dat weten ze nog uit hun jeugd, want
toen gingen ze massaal op luchtverkenning aan een
draad op de wind. Zijn er teveel collega’s, die eerder
begonnen zijn, dan nemen ze genoegen met een span-
draad onder 60° of zelfs 45°.

Ze schijnen goed in wiskunde te zijn al hebben ze een
hersenmassa van niks vergeleken met ons. Boven aan-
gekomen nemen ze eerst het tweede punt en de weg
daarheen plus de tweede klim op. Ze tellen schijnbaar
het aantal zijtakken dat ze moeten passeren tot de
juiste tak. Dan spinnen ze vier dunne niet klevende
draadjes, die netjes naast elkaar vastgeplakt worden.
De spin gaat daarna echt spinnen, dat wil zeggen zij
brengt zich in een ronddraaiende beweging en laat zich
loodrecht zakken. Door haar ronddraaiende beweging
worden de vier draadjes stevig ineengedraaid.
Ongeveer per centimeter wordt er een kraaltje afgezet
op deze gedraaide draad om uiteen draaien tegen te
gaan. Misschien ook om er gemakkelijk over te kun-
nen koorddansen en de draad op spanning te halen.
Op de grond aangekomen rent de spin in rechte lijn
over de obstakels heen en spint net zoveel draad bij als
nodig is. Zij houdt daarbij de draad strak, zodat die niet
kan blijven haken. Ze kunnen lopen op vier poten,
maar gebruiken er meestal zes. Het achterste stel dient
om de spindraad vast te houden tot de draad gestold is.
Met klimmen naar het tweede punt wordt die zijde van
de obstakels gekozen met de minste zijuitsteeksels,

desnoods via heen en weer lopen om het blijven haken
tegen te gaan. Op de bestemde plaats gekomen wordt
een teveel aan draad opgegeten. De vier einddraadjes
worden precies op maat losgedraaid zover als nodig en
op vier punten onder volle spanning vastgeplakt. Zo’n
ophangdraad is op een wonderbaarlijk wijze altijd
waterpas. Dan loodrecht naar beneden aan een enkele
vastgezette draad. Lopen naar een tevoren vastgesteld
punt om deze draad onder 60° vast te zetten. Vandaar
uit naar een gelijkwaardig punt op een evenwijdige lijn
met de spandraad. Als deze is vastgezet weer naar
boven met de draad en daar vastzetten zodat ook deze
een hoek van 60° maakt. Deze vier draden zitten dus
precies in het platte vlak. 
Dan wordt een loodrechte draad naar beneden gezet,
op de plaats waar het midden van het web moet
komen. Onder aan deze draad wordt een ringetje
gemaakt en van daaraf gaat een loodrechte draad naar
de onderlijn. Dan terug naar het ringetje en van daar-
uit een horizontale draad naar rechts en links. Staande
met de neus naar het web en de wind in de rug. Dan
komt er een liggend kruis vanaf het ringetje precies
onder 45° met het staande kruis. Dan tussen deze
kruisen nog eens twee kruisen en het raamwerk is
klaar. Bij een reuzenwiel komen er nog eens vier krui-
sen bij. Het kruisteken staat dus niet voor niets op de
rug van het beestje. Van het ringetje uit wordt nu een
op de spaken geknikte wijder wordende spiraal uitgezet
van kleefdraden. 
Vervolgens maar wachten tot er een insect in vliegt. Aan
de ontsnappingspogingen voelt de spin wat voor insect
of het is. Kleinere worden gelijk aangevallen; verlamd
en als mummie ingewikkeld en met oplosmiddel inge-
spoten. Grotere pas als ze rustiger worden, maar daar
gaat het ook zo mee, tot ze drinkbaar zijn. Komen er
een poosje geen grote insecten meer, dan wordt een
spiraaldraad midden tussen twee andere aangebracht.
Dat is voor invangen van kleine insecten, die door het

web heen konden vliegen. Zijn die op, dan worden
nog-maals twee spiraaldraden gezet, om de allerklein-
ste vliegende insecten te pakken te krijgen. Als er gedu-
rende zonnige dagen te weinig prooi opduikt, dan vin-
den de meeste spinnen dat ze hun taak volbracht heb-
ben. Ze zoeken een winterkwartier na het opeten van
hun web. Ze verstoppen zich in een moeilijk bereik-
baar hoekje, dat afgeschermd wordt met klevende tra-
lies. 
Daar spinnen ze zichzelf in een halfdoorzichtige cocon
en zetten zich om in een grote hoeveelheid eitjes. De
eitjes bevatten voor de helft mannetjes, die later vrij
klein blijven en kleine webben maken. In het najaar
nadat ze hun werk gedaan hebben worden die meestal
opgedronken door het vrouwtje dat ze uitkiezen. Als de
tijd weer gekomen is komen de eitjes uit, waarbij de
eerstelingen direct beginnen met de nakomende op te
eten. Het aantal spinnetjes dat de eitjeszak levend ver-
laat is dus nooit erg groot en ze zijn al flink gegroeid.
Diverse kleine wintervogels zoeken deze eitjeszakken.
Zodat bij een klein aantal vogels in een gebied de hoe-
veelheid spinnen in volgend voorjaar groot zal zijn. 

Op ons terras stonden de tafel en stoelen op z’n kop
om ze beitsen. De middenruimte was leeg en ik keek
door het raam naar het werk dat gebeuren moest. Daar
zag ik op 2 meter hoogte een dikke kruisspin hangen,
zij liet zich naar de grond zakken. Vervolgens zette zij
de draad aan een puntje van een steen vast. Snel naar
boven om de gedubbelde draad nogmaals bevestigen.
Dat wordt een reuzenweb dacht ik en ging buiten kij-

ken hoe dat vaststond.Want het moest verwijderd wor-
den als we daar gingen werken. De draad kwam van de
hoogste top van de klimroos en liep strak onder 60°
naar een struik. Die stond 5 meter verderop, haaks op
de garagemuur. De grootste overspanning die ik tot nu
toe gezien had bij de spinnen. Het was blijkbaar de
spin die boven in de klimroos zijn web had gehad, dat
was nu weg. Zij was op het idee gekomen om bij de
schutting de overwintering te houden. Langs de klim-
roos of door de druif naar beneden was niet mogelijk
want daar zat het vol met webben van andere spin-
nensoorten. Te gevaarlijk dus, dan maar buitenom
langs een vrije valbaan. Die draad stond echter goed
vast en moest toch teruggewonnen worden. 
Daar was al het werk voor dat ik stond te bewonderen.
De draad die van beneden opgehaald was werd door-
getrokken tot in de struik en daar verderop om een
takje gehaald. Dan op spanning terug naar de bevesti-
ging van de onderdraad. Daarna naar de top van klim-
roos als een koorddanser. Daar werd wat geknutseld en
de spin kwam met een tweede draad onder spanning
terug. Dus de bevestiging van de dikke draad was los-
gemaakt toen de nieuwe haaldraad daarop was vastge-
maakt. Allebei de draden bleven strak terwijl de spin er
flink de sokken inzette. Bij de bevestiging van de bene-
dendraad werd de nieuwe draad losgelaten en viel de
eerste draad op het terras gevolgd door de dunnere.
Het resterende deel kwam tegen de struik terecht. Wel
hoger dan te verwachten was, want die draad werd in
hoog tempo opgegeten. De lange draden werden op de
grond opgegeten net als de draden op de steen. Binnen
een kwartier was de operatie geslaagd en was spin plus
draden spoorloos. 

Ze zijn dus niet alleen in staat om als een wiskundige
werkzame webben te bouwen maar ook om oplossin-
gen te bedenken voor afwijkende problemen. Er zijn
ook spinnen die zich niet aan de regels houden en toch
een goed werkend web kunnen bouwen. Dat lijkt
afhankelijk van plaatselijke omstandigheden. En dat
doen ze zonder boeken; apparaten of rekenappara-
tuur. Dit beestje met technische eigenschappen laat
zien dat de evolutietheorie een verzinsel is. Het is
namelijk totaal onmogelijk dat bij ‘toeval’ de spin al
deze bijeen behorende eigenschappen kreeg. Dat er
diamantstof, de meest symmetrische van de acht soor-
ten koolstof, verzameld moet worden om sterke rekba-
re draden te maken is een raadsel. Evenals de
afstandsmeting en de probleemoplossing. Nico

Spinnenogen
We hebben vorig jaar al eens geschreven over spinnen, niet mijn lievelingsdieren,
maar wel onmisbaar in de natuur. Daarbij zagen we dat vooral onze kruisspinnen in
staat zijn om grote wielvormige webben te bouwen. Ze spinnen eerst een ophang-
draad tussen twee hoge punten. Door dat spinnen hebben ze hun familienaam
gekregen van de lieflijke Griekse godin Ariadne ook wel Araneæ, die het spinnen uit-
vond. 

VISSPECIAALZAAK

’de paardevisser’de paardevisser ’’
J. Paardekooper

BellamypBellamypark 44ark 44 tel.: 01tel.: 0118-41605618-416056
4381 CK Vlissingen4381 CK Vlissingen fax: 01fax: 0118-41297418-412974

Op de Theo Thijssenschool probeert men leerlingen bij
te brengen dat de overheid niet zo onverschillig en onbe-
reikbaar is als vaak voetstoots wordt aangenomen. Dat
vereist enig inzicht in wat de overheid kan betekenen
voor de burgers. Het begint er mee dat wordt geleerd zelf
actief te zijn: actief burgerschap. Vanaf groep zes wordt
eraan gewerkt, aldus directeur Wim Meulmeester.

Kans van slagen
Zoals je op zoek gaat naar informatie over een leuke
camping, een computerspel of wat dan ook, kun je ook
op zoek gaan waar je moet zijn als je een voetbaldoel in

het park wilt hebben of een basketbalveldje… In dit
geval moet je dan bij de gemeente zijn. En als je met
goede argumenten komt, dan heb je een behoorlijke
kans van slagen. En dat dit werkt, is bewezen want die
doelen en dat veldje zijn er gekomen.
’Actief burgerschap’ betekent dus betrokken zijn bij de
maatschappij. Dat raakt ook aan normen. Vandaar dat
geleerd wordt ’normaal’ te doen. Als er iets is wat je niet
bevalt aan een ander of aan een situatie, doen dan je
mond open en praat erover!
Veel maatschappelijke onvrede komt voort uit onbegrip
voor elkaars manier van leven, gevoelens, afkomst en

godsdienst. Al vanaf groep één worden op de school
’leefstijllessen’ gegeven: hoe ga je om met - of geef je
uiting aan: boosheid, verdriet, blijheid, verlegenheid of
mensen die anders zijn…

Levo
Een project dat hier nauw op aansluit heet ’Levo’, het
levensbeschouwelijk onderwijs, bestemd voor groep
zeven en acht. ’Hiervoor is een speciale leerkracht
beschikbaar, die de leerlingen actief laat kennismaken

met wereldgodsdiensten en hiermee samenhangende
gebruiken en opvattingen’, zo vertelt Meulmeester.
’Momenteel wordt hier stevig op aangedrongen van
hogerhand; wij zijn er al drie jaar mee bezig’. Het gaat er
niet om de verschillen te benadrukken - ook al mag je
die niet uit de weg gaan - maar om de vele overeenkom-
sten die er zijn te laten zien.
Kortom: nadat vakken als maatschappijleer en
godsdienst bijna van de lesroosters waren verdwe-
nen, lijken zij een ware revival door te maken.

Burgerschap en leefstijl
op de basisschool
Uit onderzoek blijkt dat de Nederlandse burger - in vergelijking met andere landen -
een zeer tevreden burger is.  Dat lijkt gek, want op verjaardagen, op school, op recep-
ties of in de kleedkamer van de voetbal is het ach en wee niet van de lucht. En wat te
denken van hen die de TV hebben weten te interesseren voor hun vlucht uit ons goede
vaderland naar een krikkemikkige boerderij op de Hongaarse poesta of naar een in
verval verkerend chateau in een Frans gehucht waarvan niemand tot voor kort het
bestaan wist… Waar het geklaag meestal op neerkomt, is ontevredenheid over de
Nederlandse overheid: die heft teveel belasting, heeft teveel regels en doet te weinig
aan de veiligheid, werkgelegenheid en de woningprijzen. 



Een verfhandel met een geweldige sortering verf- en
behangartikelen. Op onze mengmachines maken wij alle
door u gewenste kleuren met:

SIKKENS - SIGMA - TRIMETAL (BRINK MOLYN) - FLEXA - 
HISTOR - CETABEVER

Ook in ons assortiment:
SIKKENS JACHTLAK - TOUWEN - WIJZONOL - TIMBERCOTE

Gildeweg 25, Vlissingen, tel. 0118-431304
e-mail: boogaardverf@zeelandnet.nl

Korendijk 34, Middelburg, tel. 0118-650024
e-mail: vmbm@zeelandnet.nl

Internet: www.verfmarktboogaard.nl
Van maandag t/m zaterdag geopend. Indien gewenst thuisbezorging mogelijk

Het wijkcentrum Open Hof presenteerde op de
Nieuwjaarsreceptie een kleurrijke folder waarin
wordt aangegeven welke ruimten kunnen worden
gehuurd en tegen welke tarieven, in 2007. Ook
worden voorbeelden gegeven van prijzen van con-
sumpties.

In totaal beschikt Open Hof over twaalf ruimten. Een
deel hiervan is vast verhuurd, bijvoorbeeld aan een
tandarts en ten behoeve van allerlei activiteiten, zoals
bridge, het jongerencentrum De Paraplu en omgaan
met computers, bloemschikken, yoga enz.

Voor wisselende activiteiten zijn vijf zalen beschikbaar.
Hierin wordt bijvoorbeeld vergaderd door wijk- en bewo-
nersorganisaties.
Ook kan Open Hof worden gehuurd ’als uw woonkamer
te klein is’.
Aangezien het wijkcentrum is bedoeld om het sociale en
welzijnsklimaat te bevorderen, worden de tarieven van
huur en consumpties bewust op een zo laag mogelijk
niveau gehouden, aldus de folder.

Wie belangstelling heeft kan de folder toegestuurd krij-
gen (via tel. 465454) of afhalen bij het wijkcentrum.

Informatieve folder over Open Hof

De prijzen voor de beste Kerstverlichting
2006 werden bekendgemaakt door wet-
houder Tineke Verhage tijdens de
Nieuwjaarsreceptie.
Alle prijzen gingen vergezeld van een fles-
met-inhoud en een cadeaubon, beschik-
baar gesteld door het bestuur van de
Stichting Welzijn Paauwenburg, die ook
de jurering voor zijn rekening nam.

De eerste prijs ging naar de familie Montelie, (Van
Halstraat 16) die een portiek had versierd alsof het een
grote verlichte poort was. Deze creativiteit, gepaard gaan-
de aan de symboliek dat Kerst voor velen ook een wel-
kom inhoudt, scoorde dit jaar het hoogst, aldus het jury-
rapport.

De tweede prijs was voor de familie Kokelaar (Goeman
Borgesiusstraat 48) die een grote boom onder handen
nam, en dat valt niet mee, aldus de jury, zeker niet als je

het geheel wilt doen opvallen door een smaakvolle ver-
siering.

De derde prijs ging ditmaal naar een gekende winnaar
uit het verleden: de familie Meulendijks,
Paauwenburgweg 29. Wellicht is dit het enige huis in
Vlissingen, dat vanuit de ruimte zichtbaar is… zo merk-
te de jury op. Waar echter veel over gesproken is, is dat
een jaar geleden alles donker bleef. Nu alles weer ver-
licht is, kon de jury niet om een prijs heen.
De jury maakte ook enkele algemene opmerkingen.
Over het algemeen was Paauwenburg flink verlicht, 
waarbij de creaties varieerden van een pre fab plastic
rendier tot een goede balans tussen overdaad en vorm-
geving.
Het aanbrengen van verlichting lijkt de buren en over-
buren te stimuleren ook aan de slag te gaan. Straten zijn
óf fors verlicht, óf kerstverlichting ontbreekt.
Wat verder opviel, is een toename van het gebruik van
gekleurde verlichting - vooral de kleur blauw, en dat in
een vrij felle versie.
Vooralsnog, aldus de jury, roept dit geen toegevoegde
waarde op, eerder een carnavalsgevoel. 

Uitslag wedstrijd kerstverlichting

De tweede prijs was voor de familie Kokelaar Goeman
Borgesiusstraat 48

De eerste prijs ging naar de familie Montelie, Van Halstraat 16 

De ondraaglijke stank, die uit de modder opborrelde bij de baggerwerkzaamheden in de Paauwenburgse
watergangen, waren in de afgelopen weken een echte plaag voor de toeschouwers en de toevallige voorbijgan-
gers. Maar verontwaardigd waren de bewoners van deze wijk niet. Integendeel, zij weten dat het alleen maar
beter zal worden. Nee, de echte verbijstering en afkeer ontstond iedere dag weer onder de ”kudde” hagelwit-
te ganzen, die van de langgerekte watergang achter de Louise de Colignyschool hun territorium hebben
gemaakt. Toen een angstaanjagende grote hijskraan zomaar een ponton in hun vijver neerlegde en bovendien
een forse dragline op die ponton werd geplaatst, kwamen de ganzen onmiddellijk in een protestvergadering
bijeen. Uit hun afkeurend gesnater viel op te maken dat ze even overwogen een klacht in te dienen bij de
gemeente. Maar de oudste gans voerde aan dat het toch maar beter was geen slapende honden wakker te
maken, ”want voor we het weten laten ze, om van ons af te zijn, ook voor ons de ophokplicht gelden”, waar-
schuwde hij. Voor de rest van het werk beperkte de ganzen zich er dan ook toe vanaf het grasveld langs de
Paauwenburgweg met angst en afkeer te blijven toekijken.
Veel was er voor onze gevederde vrienden en andere toeschouwers trouwens niet te zien. De dragline op de
ponton stortte de ene na de andere bak vol met onwelriekende blubber en een heel klein kajuitjachtje duwde
steeds weer een bak naar de kant, waar een andere dragline de modder uit het vaartuig schepte en in een
vrachtwagen kieperde. Wagen na wagen vertrok daarna naar de modderopslagplaats in de buurt van de bui-
tenhaven. Af en toe ontstond er wat oponthoud, want het kajuitjachtje was niet al te bedrijfszeker en gaf soms
de pijp aan maarten. ”Maar”, zei een woordvoerder van Bartels BV uit Moerstraten die dit karwei verricht,
”toch konden we het oponthoud steeds weer inlopen. We verwachten dat we, zoals gepland, omstreeks don-
derdag 1 maart klaar zullen zijn”. Veel werk was er ook aan de watergang achter de bungalows aan de
Verdilaan. Daar waren het niet ganzen die de schrik van hun leven beleefden, maar zonder twijfel de vele kar-
pers die in dat water leven. Voorbijgangers konden eerder de vaak vrolijk spartelende vissen zelfs met hun rug-
gen boven water zien zwemmen. Die karpers moeten ongetwijfeld geschrokken zijn van de ruw neerplonzen-
de bakken van de draglines. Gevlucht naar het Nollebos vroegen ook de reigers zich woedend af wanneer ze
weer terug konden keren naar hun stekjes in deze wijk.
Eén verwachting kwam aanvankelijk niet uit. Voorspeld was dat er veel gedumpt afval boven water zou komen:
afgedankte fietsen, brommers, afspeelapparatuur, misschien zelfs kapotte koelkasten en uitgebluste televisies.
Maar vrijwel niets van dat alles bij het uitbaggeren van de grote waterpartij langs de Paauwenburgweg en ach-
ter de Louise de Colignyschool en het Open Hof. Eén van de noeste werkers van het bedrijf zei: ”We hebben
alleen een ouwe, verroeste fiets gezien en een stuk van een brommer”.
Maar achter de grote ”herenhuizen” aan de Ruys de Beerenbrouckstraat bleek een kleine watergang een favo-
riete plek voor het dumpen van oude fietsen. Daar kwamen er niet minder dan zes boven water. Modder kwam
er in enorme hoeveelheden aan de oppervlakte. In totaal meer dan 15.000 kubieke meter.

Ganzen verbijsterd over baggerwerkzaamheden
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Jessica Windt-Schoonen
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Albardastraat
In dit nieuwe jaar 2007 is de Albardastraat aan de beurt
om verklaard te worden. Deze straat is te vinden in de
noordoosthoek van Paauwenburg. Vanaf de Gerbrandy-
straat in de richting Koudekerke is het de 
laatste straat voor de Kleiweg linksaf en dan meteen naar
rechts.

Johan Willem Albarda, geboren op 5 juni 1877 te Leeuwarden.
Overleden op 19 april 1957 te Den Haag.

Johan Willem Albarda, roepnaam Willem, was partijleider van de SDAP van
1925 tot 1940 en minister van Waterstaat van 1939 tot 1945. Hij was de zoon
van Horatius Albarda, koopman en kleermaker en Eelkjen Tönjes. Op 23 december 1903 trad hij in het huwe-
lijk met Anna Brals. Zij kregen een dochter en een zoon. Toen Anna in 1929 overleed hertrouwde hij in 1931
met Hiltje Ebkje Tibo. 
Albarda groeide op in liberale middenstandsgezinnen, eerst bij zijn ouders, later in het gezin van een oom die
apotheker was. Hij verloor op jeugdige leeftijd zijn beide ouders (vader in 1886 en moeder in 1891), maar kon
toch naar de HBS en daarna naar de Polytechnische School in Delft. 22 Jaar, oud en nog student, sloot hij zich
aan bij de SDAP. Na zijn studie als werktuigkundig ingenieur werkt hij vanaf 1903 enkele jaren als leraar aan
de HBS in Almelo en Den Haag. Van 1911 tot 1913 was hij directeur van de Amsterdamse arbeidersbeurs.
Daarna werd hij kamerlid tot 1939. De Tweede Kamerfractie koos Albarda in 1925 als opvolger van Troelstra tot
voorzitter. Toen was hij al ruim 12 jaar kamerlid.

Tijdens de bezettingsjaren maakte Albarda als minister van Waterstaat in Londen deel uit van het kabinet-De
Geer en het eerste en tweede kabinet van P.S. Gerbrandy. In het tweede kabinet.Gerbrandy fungeerde hij boven-
dien een jaar als minister van Financiën ad interim. Een conflict over het ontslag van J.A.W. Burger leidde in
februari 1945 tot ontslagname van Albarda en Van Den Tempel uit het tweede kabinet-Gerbrandy. 
Na terugkeer in Nederland trok hij zich terug uit het actieve politieke leven. Hij bemoeide zich nog slechts zij-
delings met de SDAP en de PvdA en trad een enkele keer op als regeringsadviseur. In 1945 werd hij benoemd
tot lid van de Raad van State, een ambt dat hij in 1952 op 75-jarige leeftijd neerlegde. Vijf jaar later overleed
hij. Bij het overlijden van Albarda herinnerde Het Vrije Volk zich een schrale man met een scherpe kop en felle
ogen achter brillenglazen. De krant memoreerde hoe stil het was als Albarda sprak. Dat was altijd een beleve-
nis, omdat Albarda sprak in goed gebouwde zinnen, omdat zijn betogen logisch waren en constructief als een
voortreffelijk stuk ingenieurswerk. Redekunstig vuurwerk was het nooit, maar wat hij zei getuigde van grote
kennis, van liefde voor de mensheid en van toewijding aan het socialisme.
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Een nieuw jaar, een nieuwe ”Waarom,
Daarom”. Voor onze lezers bezochten
we Ineke Speckens. Zij maakt beelden
en tekeningen van karakteristieke ’kop-
pen’, waarmee ze een expositie gehou-
den heeft bij notariskantoor Sauer en
Oonk. Deze expositie liep vanaf 22
december van het vorige jaar tot 19
februari 2007.
Bij de naam Speckens denkt iedere Vlissinger natuur-
lijk: dat is een dochter van bakker Speckens van het
Betje Wolffplein! Maar nee, een dochter
is ze niet, maar ze is wel familie. Haar
oma had de bakkerij en twee ooms
waren bakker, maar Ineke’s vader was
gymnastiekleraar in Goes. Het was ook in
Goes dat Ineke begon met een cursus
portretboetseren bij Leendert
Houtekamer. Dat was in 1995 en toen woonde ze in
Wolphaartsdijk. 

Ze verhuisde naar de wijk Paauwenburg in Vlissingen
en ging verder met portret- en modelboetseren bij Jan
Haas, waar ze heel goed les van krijgt. Zij volgt vanaf
2000 ook portret- en modeltekenen bij het Van
Doesburgcentrum, waar ze ook haar boetseerlessen
volgt. Boetseren doet zij met grove charmotte-klei,
witte of zwart. Nadat de beelden gebakken zijn, wor-
den ze soms geglazuurd. Ineke werkt ook in opdracht
en het beeld kan in brons gegoten worden. Dat laat ze
doen bij een bronsgieterij. Daar hangt wel een prijs-
kaartje aan.
Bij het Van Doesburgcentrum staan mensen regelma-

tig model voor de cursussen tekenen/ schilderen en
boetseren. Deze modellen worden via een modellen-
bureau ingehuurd. Maar als ze geen model heeft,
gebruikt ze haar fantasie. Dat gaat haar ook goed af.
Ze bekent, dat ze altijd naar ’koppen’ kijkt. Haar bron
van inspiratie zijn mensen, ieder met zijn eigen fysiek
en uitstraling.
Het is de eerste keer dat ze een expositie heeft, althans
zoals bij Sauer en Oonk. Wel verleende ze twee keer
haar medewerking aan een ’Open Tuinendag’ bij de
familie Gerretsen aan de verlengde Van
Woelderenlaan, het laatste huis van het rijtje zomer-
woningen. Zij bezitten een heel grote tuin en tijdens

die ’Open Tuinendag’ stonden Ineke’s beelden dus
daar. Deze dag wordt jaarlijks gehouden op de twee
de zaterdag in juni.
Ineke heeft geen atelier waar ze lekker in kan werken
en haar spullen zo kan laten staan. Eigenlijk is ze op
zoek naar een geschikte ruimte en het liefst in de
buurt.
Ineke en haar man wonen heel erg naar hun zin in
onze wijk. Op het strand zijn ze in enkele minuten.
Genieten dan van de zee, de luchten en de natuur. Ze
zegt over onze wijkkrant: het ziet er mooi uit, kleurig
en is overzichtelijk met de advertenties aan de onder-
kant van de pagina’s.

Voor informatie: Email: ine-s@zeelandnet.nl 

Waarom in Paauwenburg?

Ramp II
Op het eerste deel van de Nolledijk vanaf de pier is niets gedaan. Daar heeft men een aangewaai-
de hoop zand benoemd tot zeewering. Een duin moet wel meer als 100 jaar liggen om die naam te
verdienen. Pas in 1970 is de aangroei goed begonnen, dus in 2070 sterk genoeg. 

Een dubbele duinenrij aanleggen heeft voor de korte termijn alleen nut als men zand met organisch materi-
aal gebruikt. Dat is gratis af te halen bij Mont St. Michel. Dat kwam trouwens wegens de stroomwijziging van
Maasvlakte I daar terecht vanaf de Hollandse kust.
Met Maasvlakte II wordt dit zandtransport flink groter
en kunnen hele noordelijke duinenrijen verdwijnen,
leuk voor Schiphol, moeten ze verder met watervlieg-
tuigen. 
Met uitdiepen en verbreden van de vaargeul in de
Westerschelde ontstaan situaties waarbij spontane
ontpoldering plaatsvindt. Hopelijk dringt het tijdig
door, dat westelijk van Vlissingen de Noordzee ligt en
dat daar knoeien aan de oeroude vaargeul verboden
is. De hierna volgende verzonnen rampen zijn dus
overbodig om de boel onveilig te maken.

Nico
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Een Nationaal Landschap moet internationaal gezien
zeldzaam of uniek zijn. Nationaal gezien moet een der-
gelijk gebied kenmerkend zijn voor Nederland. Het is de
bedoeling dat de kwaliteiten van een Nationaal
Landschap niet alleen worden behouden maar ook wor-
den versterkt. Daarnaast moeten kansen worden benut
om recreatie en toerisme verder te ontwikkelen.
Op Walcheren kun je duidelijk waarnemen dat de opge-
stelde plannen daadwerkelijk in uitvoering zijn of al
afgerond zijn. Nieuw bos is aangepland, waardevolle
landschappen zijn ontwikkeld, erven en dijken zijn
beplant, historische bouwwerken zijn in ere hersteld en
fiets- en wandelpaden zijn aangelegd. Met behulp van
het Rijk en andere overheden, zoals de Provincie, zijn
investeringen gedaan.
Je hoort sommige mensen wel zeggen: ’Als je de duinen
buiten beschouwing laat, kun je stellen dat Walcheren zo
plat is als een dubbeltje’. Maar is dat wel zo? Wie er oog
voor heeft, weet wel beter.
Eén van de vele bijzondere kwaliteiten van ons eiland is
het reliëf in het landschap. Naast duinen en - vanaf de
12e eeuw - dijken bestaat het grootste deel van het
Walcherse grondgebied uit hogere zandruggen, de zoge-
noemde kreekruggen, en lager gelegen poelgebieden
(vergelijk de structuur van een poffertjespan).

Een klein stukje geschiedenis: van oorsprong bestond
Walcheren uit een moerassig veengebied. Een labyrint
van waterlopen (kreken) doorsneed het landschap. Als
gevolg van vele overstromingen, die vooral plaatsvonden
tussen ongeveer de jaren 300 en 600 na Christus,
bedekte de zee het land telkens weer met een laagje slib.
Als gevolg daarvan ligt er op het veen ongeveer één tot
anderhalve meter klei. De beddingen van de kreken wer-
den in de loop der eeuwen gevuld met een zandafzetting. 
Terwijl het omliggende gebied verzakte - de zware klei
drukte namelijk het veen als een soort spons samen -
kwamen de beddingen steeds hoger te liggen en ontwik-
kelden zich tot kreekruggen. Men noemt zoiets inversie
van het reliëf. 
Door de druk van de klei op het zachtere veen hadden
de laaggelegen, vochtige graslanden - de poelgebieden -
een oneffen structuur. In de middeleeuwen won men
zout en turf (voor brandstof) door het veen af te graven.
Dit proces heet moerneren. De overhoopgehaalde klei
liet men achter waardoor de bodem er nog gehavender

uit zag. Als gevolg van moernering ontstond er natuurlijk
wateroverlast in de poelgebieden. De graslanden lagen
tot aan het begin van de twintigste eeuw, met name in de
winter, onder water. Door het hoge zoutgehalte waren ze
niet geschikt voor landbouw. Alleen het vee graasde er.

Het beschreven landschapstype kom je elders ook tegen
zoals in het middengebied van Schouwen-Duiveland of
in de oudlandgebieden van Zuid-Beveland, maar op
Walcheren komt dit fenomeen op verreweg het grootste
gedeelte van het eiland voor. Om het in een maritieme
term uit te drukken: er zit golfslag in het Walcherse
landschap. Op een foto is dit natuurverschijnsel niet
eenvoudig vast te leggen, maar ik denk dat het op bij-
gaande afbeeldingen aardig zichtbaar is. 

Goed. Genoeg over Walcheren. Nu snel naar onze wijk.
Ook in Paauwenburg kun je, als je er oog voor leert heb-
ben, verschillen in hoogte waarnemen. In het gebied
tussen de duinen en de Bachlaan loopt een kreekrug,
maar deze is niet zo goed te zien. Ten noorden van de
Galgeweg, eigenlijk net buiten de wijk, zijn er meerdere
kleine kreekruggetjes wel duidelijk waarneembaar. Als je
het fietspad neemt door het recent in ontwikkeling zijn-
de Bos Dishoek zie je de verhogingen in het landschap.
Je voelt het zelfs: om de snelheid al fietsend constant te
houden zul je meer kracht op de pedalen moeten zetten.
In omgekeerde richting rijd je als vanzelf de kreekrug af.
Probeer het maar eens uit…
De belangrijkste kreekrug binnen onze wijk loopt ten
oosten van de Paauwenburgweg. Deze langgerekte rug
begint al ter hoogte van camping De Nolle/Tennisclub De
Schelde en loopt dan via de Willem Klooslaan naar de
Sloeweg. Op deze plek komen we Paauwenburg binnen.
Vervolgens loopt de kreekrug over de Thorbeckelaan en
de Groen van Prinstererlaan in de richting van de
Gerbrandystraat en daarna naar het centrum van
Koudekerke. 
Het duidelijkst kun je de verhoging zien als je door de
De Savornin Lohmanlaan loopt of fietst in de richting
van de Paauwenburgweg. Let maar eens op de huizen in
de Thorbeckelaan, aan de overzijde van het bruggetje: ze
staan duidelijk wat hoger. Ooit beseft dat daar een 
kreekrug loopt?

Het lage gedeelte van de wijk, globaal gezien ten westen

van de Paauwenburgweg, was eeuwenlang moerasachtig
gebied. Na 1929 kwam er sterke verbetering voor wat
betreft de afvoer van overtollig binnenwater en werd de
grond voor een deel geschikt gemaakt voor landbouw en
voor een deel gebruikt als weidegrond. Vanaf 1962 werd

’plan Paauwenburg’ gerealiseerd rondom een boerderij
met de naam Hof Paauwenburg. In volgende editie van
Klaver Vier zal ik iets vertellen over boerderijen en bui-
tenplaatsen die vroeger op het grondgebied van onze
wijk stonden.

Het Paauwenburgse land door Jaco Simons

Voordat ik wat ga vertellen over het gebied waarop onze wijk Paauwenburg is gebouwd
en hoe dat er vroeger uit zag, moeten we eerst begrijpen waarom Walcheren zo’n bij-
zonder landschap heeft. Want die status heeft het eiland gekregen van de overheid.
Zoals iedereen weet, kent Nederland Nationale Parken, zoals de Hoge Veluwe en het
eiland Schiermonnikoog. Het accent bij de twintig Parken ligt op natuur en het behoud
daarvan. Met de in 2004 door de overheid gepresenteerde Nota Ruimte kreeg een twin-
tigtal andere gebieden het predikaat Nationaal Landschap toebedeeld. Eén van die
Landschappen is Zuidwest Zeeland, met onder meer Walcheren als deelgebied.

Foto genomen aan de Galgeweg nummer 9. Aan de oplopende schutting bij boerderij Duinerve zie je duidelijk dat er reliëf in het landschap zit.

Foto genomen aan de Galgeweg ter hoogte van huisnummer 7a , in de richting van Dishoek foto’s Jaco Simons

Nieuw in de Wijkraad
Het heeft wat moeite en tijd gekost maar er is een vrij-
willigster gekomen om de Wijkraad te versterken en 
daarbij de notulen te gaan verzorgen. Het is Ellen
Contant die op 23 januari lid van de Wijkraad werd.
Ellen is journalist van beroep en heeft voordat ze naar
Zeeland kwam in 2003 in Groningen gewoond en
gewerkt bij het Dagblad van het Noorden. De verhuizing
naar de andere kant van het land werd ondernomen
voor een nieuwe baan bij Omroep Zeeland, dus het kan
kloppen dat u haar (of haar stem) kent van de radio.

UMTS mast
Na raadpleging van de bewoners van de flats in de R. de
Beerenbrouckstraat heeft l’Escaut besloten om de plaat-
sing van de USTM mast niet door te laten gaan.

Wijkwerkersoverleg
Op 16 januari zijn de wijkwerkers weer bijeen geweest
om diverse zaken betreffende onze wijk te bespreken.
Een belangrijk en steeds weer terugkerend onderwerp
was het vandalisme in de wijk. Hoewel er wat afname
valt te constateren blijft er nog steeds een groep jonge-
ren die op enkele plaatsen gaat ’indrinken’ alvorens
naar de disco of jongerenclub te gaan. Ook bij het thuis-
komen midden in de nacht zijn er problemen waarbij
soms een spoor van vernielingen ontstaat.
De politie, zo is gebleken, reageert inmiddels sneller dan
voorheen. De relschoppers worden op het ogenblik in
kaart gebracht en nog meer dan voorheen zullen de
ouders worden geconfronteerd met de vergoeding van
schade die door hen veroorzaakt. Wijkbewoners helpen
de politie in hoge mate als ze elke overlast zonder uitstel
melden bij het telefoonnummer 0900-8844 (vragen
naar: Politie Vlissingen de heer Remijnse of zijn plaats-
vervanger)

Openbare vergadering 6 februari
Door een misverstand bij de redactie van de Blauwe
Geruite Kiel werd ons bericht niet in de krant geplaatst.
Als u de vergadering daardoor heeft gemist dan betreu-
ren we dat zeer. Ondanks deze omissie en het bar slech-
te weer werd de vergadering goed bezocht. Zoals ge
woonlijk waren er veel vragen die direct beantwoord
werden door Wethouder T. Verhage en politiefunctiona-
ris C. Remijnse.

Ongerustheid over de verplaatsing van het tennispark
naar een andere plaats in het Westduinpark door de toe-
komstige uitvoering van het project Zwakke Schakels
bleek nog niet nodig te zijn. Er zijn betreffende de ver-
plaatsing van het tennispark en de aanleg van nieuwe
parkeerplaatsen nog geen beslissingen genomen.
Het is echter wel van groot belang dat de bij de komen-
de besprekingen de gemeente zeer alert blijft om aan-
tasting van dit natuurgebied te voorkomen.

Zoals gewoonlijk had de wijkraad gezorgd voor een spre-
ker. Deze keer was te gast de heer Leon Riekwell van het
buro beeldende kunst die een uitzetting gaf over het
kunstbeleid van de gemeente. Hij vertelde ons ook hoe
de situatie is met de verschillende kunstwerken in
Paauwenburg.

Overlastformulier l’Escaut
Het is niet de taak van de wijkraad om actie te onderne-
men na klachten van individuele bewoners indien daar
andere wegen voor bestaan. De wijkraad is geen
Wijkbemiddelaar. Bewoners van huizen van l’Escaut
kunnen op de site van de corporatie een overlast formu-
lier invullen waarna door l’Escaut, zo nodig, actie zal
worden genomen. Wie geen Internet heeft kan een der-
gelijk formulier bij l’Escaut aanvragen of ophalen.

Bruggen in het Westduinpark
Er waren klachten van wijkbewoners over de slechte en
zelfs gevaarlijke staat van de bruggen in het
Westduinpark. Na contact met de gemeente Vlissingen
werd de reparatie al snel verricht. Bij groot onderhoud
in de loop van dit jaar zal nog aanvullend onderhoud
plaatsvinden.

Bibliotheek
In aansluiting op ons bericht in het vorige nummer van
Klaver Vier kunnen wij melden dat op 9 januari de
Majoraatbibliotheek is geopend en wel elke dinsdagmid-
dag van 14.00 tot 16.00 uur. U kunt er tegen een kleine
vergoeding boeken en andere materialen lenen uit een
kleine, maar aantrekkelijke collectie. Ook kunt u daar
boeken en andere materialen laten aanvragen bij de
Bibliotheek Vlissingen en andere bibliotheken in
Zeeland.

Nieuws van de wijkraad
door Henk van Vlimmeren

BellamypBellamypark 2 - 4381 CJark 2 - 4381 CJ VlissingenVlissingen
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De vrolijke fluiter van Paauwenburg
Tussen het grote aantal merels dat in onze wijk rondscharrelt, zien
we vaak een vogel die veel op de merel lijkt. Hij is wat kleiner en
heeft een fraaie gevlekte borst. Het is de zanglijster (Turdus philom-
elos).
Vrijwel het gehele jaar door kun je genieten van het fraaie gezang van
deze vogel. Meestal zit hij hoog in een boom. Hij zingt dan vaak meer
dan 5 minuten achter elkaar zijn luide muzikale strofen. Als hij een-
maal is begonnen met zijn lied is hij soms niet meer te stoppen en
wordt zijn lied vele malen herhaald. Het mooie gezang is luider dan
dat van de merel. De zanglijster is familie van de grote lijster, krams-
vogel, koperwiek en merel, ze behoren allemaal tot de familie van de Turdidae.

De zanglijster heeft een lengte van 22½ cm en weegt ongeveer 70 gram. Hij is duidelijk herkenbaar aan de
bruine rug en de gevlekte borst. Deze vogel is beslist een aanwinst voor uw tuin en als u in de loop van de win-
ter voor voldoende voedsel zorgt zoals strooivoer en wat meelwormen, dan heeft u een goede kans dat hij in
het voorjaar in de omgeving gaat nestelen. Als u er in slaagt om de vogel in uw tuin vertrouwd te maken dan
krijgt u een muzikale en nuttige vriend tussen al het groen want het belangrijkste voedsel van zanglijsters
bestaat uit slakken, wormen en insecten. Vooral huisjesslakken hebben hun voorkeur. Als ze een slak hebben
gevonden nemen ze die mee naar een steen en slaan daar het huisje kapot zodat hij de slak kan opsmullen.
Vaak gebruiken ze voor het openen van de slakken steeds dezelfde steen waar dan rondom de resten van de
slakkenhuisjes liggen. De steen die de zanglijster daarvoor gebruikt wordt wel ’lijstersmidse’ genoemd. Het
vangen van de slakken is ook een reden om in uw tuin geen slakkenbestrijdingsmiddelen te gebruiken. Die
producten zijn dodelijk voor de vogels en hun jongen. (En natuurlijk ook voor de egel die het in Paauwenburg
nog steeds goed doen).

Van april tot juli worden de nesten gebouwd waarvoor gras, twijgen en bla-
deren worden gebruikt. Tot slot wordt het nest met modder of vochtige
aarde gevoerd dat ze verzamelen langs de randen van vijvers of in dakgo-
ten. Ze kunnen daarmee de binnenkant van het nest prachtig glad afwer-
ken. Als het nest klaar is lijkt het veel op het nest van de merel. In het
nest worden 6 tot 8 lichtblauwe eitjes gelegd die na ca. twee weken uitko-
men. De jongen blijven dan nog 12 dagen in het nest en worden door
beide ouders gevoerd.

Veel lijsters zijn trekvogels maar als ze in een dorp of in een tuin met veel
voedsel een prettige en veilige plek hebben gevonden dan willen ze wel op
die plek overwinteren. Bij uw verslaggever in de tuin komen ze al enkele
jaren voor en aangezien ze een territorium van ca. 2 hectare hebben zul-
len ze ook wel bij u op bezoek willen komen, vooral als u zorgt voor wat
strooivoer.
Als ze in Nederland overwinteren wordt hun overlevingskans nog vergroot.
De vogels die naar het Zuiden trekken lopen een lelijke kans om in Italië,
Spanje of Frankrijk te worden geschoten of te worden gevangen in een net.
Er zijn nog steeds bewoners van deze landen die lijsters als een lekkernij
beschouwen. Als u een beetje oud Frans kookboek raadpleegt vindt u daarin diverse recepten voor Grives, en
dat zijn alle soorten uit de familie Turdidae en de zanglijster heet dan Grive musicienne.
We hebben hier uitsluitend geschreven over de Zanglijster, over de grote lijster die 5 cm langer is en 120 gram
weegt kunnen we bijna hetzelfde melden als hierboven. Opvallend is dat de grote lijster heel wat schuwer is
dan de zanglijster.

Explosief
Zondag, 31 december, oudjaar. De winkels in de Vlissingse binnenstad waren open en de temperatuur was flink
boven nul. Dat beloofde een leuk sfeertje. Dus wij naar de stad. Na luttele stappen te hebben gezet in het voet-
gangersareaal ontplofte de eerste van een reeks zware projectielen, vergezeld van een vette wolk van kruitdamp:
klein-Bagdad aan de Schelde. Dit ging ongeveer de hele middag door. De explosie-minnende jeugd vond het
blijkbaar een prima idee de winkelende vaders, moeders en kinderen te bestoken met kanonslagen, mortie-
ren en strijkers. Uiteraard was er geen diender te bekennen om aan de ellende een eind te maken, omdat het
op papier mocht vanwege het tijdstip. Toch maak je mij niet wijs, dat je die lieden niet kunt verwijderen; ze
vormen immers een risicofactor.

De échte ellende is natuurlijk begonnen toen de veiligheidsvoorschriften voor vuurwerk zijn opgerekt: er mag
nu zwaarder siervuurwerk worden verkocht in Nederland. Argument: dan gaat men er niet meer om naar
België en dan hoeven we ook niet meer te controleren. Een prachtig resultaat staat bij voorbaat vast: veel min-
der bekeuringen voor illegaal vuurwerk. Zo lust ik er nog een paar. Schaf het parkeerverbod af en het resultaat
zal verbluffend zijn: Nederlanders houden zich aan de parkeerregels. Hetzelfde geldt voor s- en h-drugs, bum-
perkleven, elleboogstoten en verblijven zonder verblijfsvergunning: het mag voortaan, dus probleem opgelost.

Wat er ook explosief uitziet is dat de gemeenten er over het algemeen niet in slagen de multiculturele proble-
men onder jongeren adequaat te bestrijden, aldus een rapport van de zogeheten interventieteams. Deze teams
zijn speciaal opgericht om de spanningen tussen jongeren met verschillende etnische en culturele achtergrond
te verkleinen, maar men sombert over de toekomst.
Gemeenten hebben namelijk geen sjoege van de problemen binnen jongerengroepen en de onaangename risi-
co’s als die op langere termijn gaan doorwerken in onze samenleving. Het resultaat van de gemeentelijke
inspanningen - als ze er al zijn - is nihil, aldus het rapport.

Een pijnlijke conclusie en - maar al te waar - zij geldt ook in Paauwenburg. Het jongerencentrum ’De Paraplu’
draait nu weer, maar niet dankzij gemeentelijke (lees: Palladium) inspanningen, maar door particulier initia-
tief, steunend op vrijwilligers. Een pluim voor deze mensen.
Maar wat nodig is, is een permanente professionele aanpak. Open stellen die jeugdaccommodatie en niet van
negen tot vijf, maar ’s avonds en in het weekend!

Observaties door Jan van ’t Eiland

HET MAJORAAHET MAJORAATT
Voor alle informatie

omtrent zorg en de verbouwing
van de appartementen
aan de Troelstraweg.

Bemiddelen
een zaak van vertrouwen

* Bemiddelen in hypotheken
* Belastingaangiften voor particulieren
* Bemiddelen bij verzekeringen en taxaties
* Executeur Testamentair

Leen Rottier
Erkend Hypotheek Adviseur

Piersonstraat 1, 4384 HK Vlissingen
tel. 0118-471773 b.g.g. 06-29256177

E-mail: formula1@zeelandnet.nl
Van Hogendorpweg 58A
Tel. 0118-491391

Loopt u gerust eens binnen
op ons spreekuur:

maandag, woensdag en vrijdag
van 10.30 tot 12.00 uur

De natuur in Paauwenburg door Henk van VlimmerenDe Foto Van Fons

Voor al uw tuinaanleg en -onderhoud, zoals:
Sierbestrating, schuttingen, tuinhuisjes,
vijvers, gazons, snoeiwerk, enz. enz

Ook aanleg in samenwerking met de 
doe-het-zelver en onderhoud op contract.

Eigen heester/boomkwekerij,
Braamweg 15, Koudekerke

Bel voor informatie: Michel Paauwe
06-41420725 of 0118-553800.

Langeweegje 4 - 4371 EM Koudekerke

Is uw huiskamer te klein?
Ga dan naar uw wijkcentrum!
Alexander Gogelweg 59, 4384 EV Vlissingen

Flexibele mogelijkheden voor groeps-
activiteiten, feestelijke gebeurtenissen
en andere bijeenkomsten. Telefoon/Fax 0118 - 465454

Klaver Vier op website
Gemeente Vlissingen

www.vlissingen.nl - De stad -
Paauwenburg - Nieuws - Klaver Vier

Uw advertentie in
de Klaver Vier?

Bel 0118-462860


