
Allerlei huurders kwamen in actie nadat ze de gewraak-
te sloopbrief half maart hadden ontvangen.
Handtekeningen werden opgehaald, protestbijeenkom-
sten georganiseerd en de raadsleden konden een kijkje
nemen in een flat aan de Schaepmanstraat (Open
Sloophuis, zie elders in deze krant) om zelf te beoorde-
len of deze rijp was voor de sloop. Die acties hebben dus
hun vruchten afgeworpen.

Reactie bewoners
’Mooier kun je toch niet wonen!’, vindt de 87-jarige de
heer De Geringel, ’met zo’n uitzicht!’. Hij was 42 jaar
geleden de eerste bewoner van zijn flat in de
Schaepmanstraat en peinst er niet over om weg te gaan.
En de portiek waar hij woont beschikt niet eens over een
traplift.

In het blok met de trapliften, verderop in de
Schaepmanstraat, is het nieuws ook erg goed gevallen.
Het echtpaar De Zwart is allebei begin tachtig. ’Wij zijn
hier heel gelukkig mee. We willen zo lang mogelijk zelf-
standig blijven wonen en doen dat het liefst hier op deze
mooie plek’.
Ook de 64-jarige Thea Zijlstra van de volgende portiek
reageert opgelucht: ’Heerlijk! Voorlopig kunnen we blij-
ven zitten’. Voorlopig, want de meeste bewoners geloven
dat dit een paar jaar uitstel betekent en geen afstel.

Zwakte van de prestatie-afspraken
L’Escaut en wethouder Tineke Verhage dachten blijkbaar
dat het zou lukken de raadsleden te overtuigen van de
nut en noodzaak van de sloopplannen. Maar al snel na
de presentatie van de plannen groeide de weerstand bij
bewoners en raadsleden. De te slopen woningen bleken
per wijk nogal te verschillen in kwaliteit. Er waren
woningen bij die zelfs de bewoners ’rijp voor de sloop’
noemden tot woningen waar technisch helemaal niets
op aan te merken viel. En dan was er nog een categorie
woningen waar mensen gewoon erg graag wonen, of het
nu klein is of zonder lift.
Steeds duidelijker tekende zich af dat een meerderheid
van de raad tegen het plan zou gaan stemmen. Dit sig-
naal hebben wethouder Verhage en L’Escaut volledig
gemist.

Raad doorziet plan wethouder
Begin mei heeft de wethouder de raadsleden toegezegd
opnieuw met L’Escaut te gaan praten. ’Wij als raad heb-
ben daar vervolgens nooit meer wat van gehoord’, aldus

Lian Colijn van de SP. ’Ik ben verschrikkelijk boos over
een wethouder die ons als raad niet informeert, en dan
heb ik het niet over deze ene keer’.

Tót de avond van de raadsvergadering: toen ontvingen de
partijen vlak voordat de vergadering begon opeens een
gewijzigd voorstel.
Plotseling lag er een nieuw voorstel waarin volgens de
wethouder ’de grootste pijnpunten, namelijk
Paauwenburg en Oost-Souburg, geschrapt waren’. In de
hoop met deze wijziging de angel uit de weerstand tegen
de sloopplannen te hebben gehaald, begon de vergade-
ring.
Die hoop was ijdel.
De overvalstrategie wekte meer irritatie dan sympathie
op bij de verschillende partijen in de gemeenteraad
waardoor het bij stemming alsnog van tafel verdween.

Rare move PvdA-fractie
Voor het begin van de raadsvergadering was de fractie
van de PvdA verdeeld: de helft van de fractieleden was
vóór de sloop, de andere helft was tegen. Met het kers-
verse voorstel van PvdA-wethouder Verhage leek opeens
wél de gehele fractie te kunnen leven, totdat Sjef van
Wijnen, weigerde zijn stem uit te brengen.

Hij was één van de oorspronkelijke tegenstemmers en
kon zich niet vinden in de plotselinge ommezwaai van
zijn fractie. Toen het op stemmen aankwam was hij
opeens nergens meer te bekennen. ’k bevond me in een
lastig parket: ik wilde niet vóór stemmen, en tegen stem-
men zou zout in de wonden van mijn fractie wrijven. Dat
vond ik niet nodig’ zo licht Sjef van Wijnen zijn ver-
dwijntruc toe. Hij wist tegen die tijd al dat er een meer-
derheid was om het plan richting prullenbak te laten
verdwijnen.

Huiswerk moet opnieuw
De partijen in de gemeenteraad hebben het bestuur van
de gemeente de opdracht gegeven voorlopig niet mee te
werken aan de sloopplannen. ’Voorlopig’ betekent
zolang er geen nieuwe afspraak ligt die voor alle partijen
bevredigend is. Dat betekent dat de wethouder opnieuw
rond de tafel zal moeten met L’Escaut. Gezamenlijk
moeten ze dan komen met een beter plan waar alle
betrokken partijen zich in kunnen vinden. Dus ook een
plan waarmee de bewoners kunnen leven. Pas dan zal
het een kans van slagen hebben om goedgekeurd te wor-
den in de gemeenteraad.
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Deze bewoners van de Schaepmanstraat zijn erg blij dat de sloop van de baan is.

Flats op de pleintjes langs de Sloeweg ook sloopobjecten
’Die gaan over enkele jaren ook tegen de grond’, zei L’Escaut-directeur Jan van Beekhuizen enkele maanden
geleden, toen onder zijn aandacht werd gebracht dat de flats op de pleintjes langs de Sloeweg nog ouder zijn dan
bijvoorbeeld de flats aan de Schaepmanstraat.
In een bijlage van het veelbesproken sloopconvenant uit 2001 worden inderdaad enkele straten en pleinen in
Paauwenburg met name genoemd. Volgens de overeenkomst tussen gemeente en woningbouwcorporaties (toen
nog Basco en Schelde Woongroep) zouden voor 2012 in heel Vlissingen 1500 woningen gesloopt moeten wor-
den.
Merkwaardig genoeg werden de Schaepmanstraat, de Lieftinckstraat en de Troelstraweg wel in het convenant
genoemd, maar beslist niet als objecten die rijp zijn voor de sloop. Integendeel: voor die straten zou het ’huidige
beleid’ worden voortgezet. Anders gezegd: die huizen zouden worden opgeknapt als dat nodig zou zijn.

Daarentegen werden de flats op het Van Houtenplein, het Heemskerkplein, het Fransen van de Putteplein en de
flats aan het begin van de Van Hallstraat en aan het begin van de Dreesstraat in het convenant wél genoemd als
objecten voor de sloop. Volgens plan zouden deze 88 etagewoningen gesloopt worden in 2008. Ook de 24
duplexwoningen (beneden- en bovenwoningen) aan de Sloeweg stonden op de agenda voor 2008 om gesloopt
te worden. Niettemin gaf L’Escaut daarna prioriteit aan de sloop van de flats aan de Schaepmanstraat, de
Lieftinckstraat en de Troelstraweg.
Ongetwijfeld zal L’Escaut niet willen dat alle sloopplannen nu definitief van tafel worden geveegd. In de (nabije)
toekomst zijn dan ook voor Paauwenburg wel weer sloopplannen te verwachten. De bewoners van de huizen
langs de Sloeweg en op de pleinen langs de Sloeweg kunnen zich vast opmaken voor protestacties.

Raad veegt sloopplannen van L’Escaut en gemeente van tafel

Portiekflats Paauwenburg
voorlopig gered van sloop
Opgelucht en zelfs uitgelaten zijn de meeste van de bewoners van de portiekflats in
Paauwenburg. De onzekerheid van de afgelopen maanden door de dreigende sloop
heeft plaatsgemaakt voor vreugde nu de sloop van hun woningen van de baan is.
Op de laatste dag van mei verwierp de Vlissingse gemeenteraad de sloopplannen voor
576 huurwoningen, waaronder de 160 portieketageflats in de Schaepmanstraat,
Lieftinckstraat en Troelstraweg.

Na de uitslag van de raadsvergadering reageerde directeur-bestuurder van L’Escaut, Jan van Beekhuizen, geïrriteerd.
’Ik voorspel verpaupering en leegstand en voor wat betreft het renoveren van huizen: dan gaan de huren omhoog,
wat de huurders ook niet willen’.
De hele tijd heeft L’Escaut als argument voor de sloopplannen van de Paauwenburgse portiekflats de hoge mutatie-
graad aangevoerd. Volgens de corporatie wordt er de laatste jaren sneller gewisseld en staan leegkomende flats lan-
ger leeg. Wat de corporatie verzuimt erbij te vertellen is dat zij daar zelf in kunnen sturen. Jarenlang golden er toe-
wijzingsregels voor de portieketageflats: maximaal twee personen, geen kinderen (vanwege gehorigheid), en voor het
blok met de trapliften een minimumleeftijdsgrens van 55 jaar.
Zo’n anderhalf jaar geleden zijn die regels komen te vervallen. De klankbordgroep Schaepmanstraat kreeg geluiden
van zittende bewoners die zich afvroegen hoe het mogelijk was dat er opeens flats toegewezen werden aan mensen
die niet pasten in de doelgroep. Navraag bij L’Escaut leerde dat de regels waren geschrapt. ’De klankbordgroep is daar
nooit van op de hoogte gebracht en dat vinden we een kwalijke zaak’, aldus Bart Luchtmeijer van de klankbordgroep.
Door nieuwe bewoners die niet in de oude doelgroep passen in dezelfde portiek te plaatsen bij zittende huurders,
ontstaat gemakkelijk onvrede over de woonsituatie met als gevolg dat de zittende huurder wil verhuizen.

Toewijzingsbeleid L’Escaut



De verklaring is waarschijnlijk simpel. Woongoed
Middelburg kon met een duidelijke visie de noodzaak
van sloop aantonen. En bovendien zijn er in Middelburg
meer bouwactiviteiten te beleven dan in Vlissingen.
Vooral in de wijken Veersepoort (950 huizen) en
Mortiere (1200 huizen) schoten en schieten de nieuwe
woningen als paddestoelen uit de grond. En ook in de
Erasmuswijk-Zuid (300 nieuwe huizen), in Sint-
Laurens, in de wijk Veldzicht en op de voormalige loca-
tie van Arduin kwamen en komen er heel wat nieuwe
optrekjes bij. Met andere woorden: er is wel enige com-
pensatie voor het slopen (en opblazen) van huizen
(voornamelijk flats) die of te oud zijn of hinderlijk in de
weg staan voor nieuwe ontwikkelingen.

Gesprekken met enkele woordvoerders van Woongoed
Middelburg leren bovendien dat bij deze woningcorpo-
ratie met begrip geluisterd wordt naar de noden en wen-
sen van de klantenkring. Een van de woordvoerders zegt:
’In de woningbouw, zowel bij koopwoningen als bij
huurwoningen, wordt steeds meer gestreefd naar super
de luxe, naar zoveel mogelijk vierkante meters, naar
optimale voorzieningen. Maar er zijn ook huurders die
echt geen behoefte hebben aan al die super de luxe, die
zelfs centrale verwarming niet als eerste levensbehoefte
zien. Ze zijn tevreden met eenvoudige woningen met
een acceptabele prijs. En dat houdt in dat we ons wel
twee keer bedenken voor we de slopers er op af sturen.
Zeker zolang er nog vraag naar die huizen is’.

Als er dan ook op grote schaal in Middelburg woningen
gesloopt worden is dat op basis van een duidelijke visie.
Zo gingen in december 2000 in de Magistraatwijk twee

hoogbouwflats (in totaal 256 woningen) met explosieven
tegen de vlakte om ruimte te maken voor een multi-
functionele accommodatie, onder meer twee scholen,
een winkelcentrum, een wijkcentrum, kinderopvang,
gezondheids- en ouderenzorg.
Ook in de Stromenwijk (Grevelingenstraat en
Westerscheldestraat) werden een kleine tweehonderd
woningen gesloopt. Binnenkort gaan er in deze wijk nog
24 woningen tegen de vlakte om ruimte te maken voor
een nieuw project. Bij de Westerscheldestraat en de
Maasstraat zal hier onder meer een nieuw winkelcen-
trum en een brede school uit de grond worden
gestampt. Verder werden er aan de Nassaulaan/-
Sportlaan ook nog 32 woningen gesloopt. Daar wordt
een woonzorgcluster en het winkelcentrum van de
Veersepoort gerealiseerd.

Opmerkelijk is dat er in Middelburg nauwelijks commo-
tie ontstond over al deze sloopactiviteiten. Ten eerste
hadden de initiatiefnemers van deze activiteiten een dui-
delijke visie, een duidelijk doel voor ogen: nieuw multi-
functionele voorzieningen (met onder meer nieuwe
winkelcentra). En ten tweede werden de ’verdreven’
bewoners zeer intensief en met voorrang begeleid op
weg naar een nieuwe woning.

In Vlissingen, noch in Paauwenburg, noch in het
Middengebied, noch in Souburg, is er een duidelijke
visie van nieuwe multifunctionele projecten. Het enige
doel in Vlissingen is oude, maar vaak nog (zeer) gewilde
woningen vervangen door nieuwbouw. Die visie, dat doel
is te beperkt om de huidige bewoners van de omstreden
woningen te overtuigen van de noodzaak van sloop.

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 14.00-16.30 Zanggroep ’Zokantook’
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.morgen 11.00-12.00 Senioren drumband
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.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
5 juli 13.00-16.00 Workshop sieraden maken (houtleer)

10 euro incl. materiaal + lunch
12 juli 09.30-16.00 Workshop abstract gasbeton werken

12.50 euro incl. materiaal + lunch
14 juli 20.00-24.00 Themadansavond met live muziek

4 euro entree; deelnemers 2 euro
27juli 19.00 Barbequeavond

(bij voldoende belangstelling)

04 aug 20.00-24.00 Zotte Zomeravond met live muziek
4 euro entree; deelnemers 2 euro

21 aug 09.30-16.00 Workshop fietsbandenhanger/hoedje
12.50 euro incl. materiaal + lunch

25 aug 20.00-24.00 Themadansavond met live muziek
4 euro entree; deelnemers 2 euro

28 aug 13.00-16.00 Workshop sieraden maken zilverdraad
/glaskralen 12.50 euro incl. materiaal
+ lunch

Activiteiten door anderen in Campus de Ruyter
Ma.avond Bridgegroep ’Scaldis’
Di.middag Bieb 55+ 14.00-16.00 uur
Di.avond Bridgegroep ’Sans-a-tout’, tel. info 641 520
Woe.avond Boccia Boules Plesant, inl. tel. 06-13676825

Do.middag Bieb 55+ 14.00-16.00uur
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: * Veilig Verkeer Nederland, afdeling Vlissingen, verzorgt enkele malen per jaar de cur-
sus ouderen in verkeer. Op deze dag wordt uw rijvaardigheid getest, reactievermogen, ogen, theorie en er worden wat bewe-
gingslessen 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 16.00-21.00 Inloop
dinsdag 19.00-21.00 Inloop
woensdag 15.00-18.00 Inloop

19.00-21.00 Inloop

vrijdag 19.00-22.00 inloop (in oneven weken)
1x per maand jongerenbingo

zaterdag 16.00-18.00 Diverse competites
19.00-22.00 Muziekavond voor 12 jaar en ouder

(diverse thema´s)

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: 24 sept.: Corrie Dupuis - Waarnemingen d.m.v. waskaarten; 22 okt.: Riet Schillemans - Psych. via voor-
werp en Tarotkaarten; 12 nov.: Edward van Erp - Psychometrie via voorwerpen; 10 dec.: Fien Simons - Bloemenseance.
Aanvang bijeenkomsten 20.00 uur. Entree leden 2 euro - niet-leden 6 euro. Adres: Centrum Open Hof, Alexander Gogelweg 59,
Vlissingen.
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Scheldestraat 54, Vlissingen

Vandaag, 14 april, is het prachtig weer met een
zomers aandoende temperatuur. Nu hoor ik al roe-
pen: ’Dat komt door de CO2 die de aarde opwarmt.’
Uiteraard is dat onzin want dat is de afgelopen 69 jaar
meermalen voorgekomen, evenals strenge winters
met veel sneeuw, natte kwakkelwinters, kille natte
zomers en hittegolven met langdurige droogte. Een
vast klimaat met een nette seizoenindeling hebben we
hier nooit gehad. De plantenwereld en het gedierte
houden zich totaal niet aan wijzigingen in tempera-
tuur. Ze letten alleen op de hoogste stand van de zon.
Als het beneden nul komt maken ze gewoon wat meer
antivries, ingevoerde planten kunnen dat niet.
Zo’n antivries is een alcohol die in de meeste gevallen
giftig is voor ons. Winterpeen bijvoorbeeld vormt een
hogere alcohol, die wij suiker noemen. 

De zon klimt na 22 december iedere dag een beetje
hoger in zijn noenstand (de mid-dag of 12 uur) en
komt steeds wat eerder op en gaat steeds wat later
onder. Na de langste dag, 21 juni, worden die drie ver-
schijnselen iedere dag weer wat minder. 
Tegenwoordig is het met het noen wat vreemd gesteld.
Doordat de verbindingen sneller werden, zijn we afge-

stapt van het feit dat iedere stad of dorp zijn eigen tijd
aanhield, die gegeven werd door de zonnewijzer. Na de
in 1909 ingestelde zonetijd voor de gehele wereld
voegde men Nederland toe aan de Berlijnse tijd. Door
deze nieuwe tijd valt het noen in Vlissingen om 12.39
uur. Zouden we de Greenwichtijd hebben, dan was het
verschil 21 minuten na 12 uur.
Na de instelling van de zomertijd is het nog erger
geworden, men zet de Berlijnse tijd in het voorjaar
gewoon een uur vooruit, zodat het noen nu om 13.39
uur valt. Onze biologische klok zou daardoor zeer ver-
stoord moeten worden, maar gelukkig bestaat die voor
een groot deel van de mensen niet en leven we onver-
stoorbaar verder. Als zoiets wel massaal zou bestaan
dan was continudienst en nachtdienst en alle nacht-
verkeer onmogelijk! Het is wel oppassen met het
strandleven bij zonnig weer, de zon brandt hier erg
tussen 13.09 en 14.09 u. 

Bij het begin van de tramverbinding
Middelburg/Vlissingen liep Middelburg altijd 2 minu-
ten voor (als ik mij goed herinner), doordat deze stad
niet midden op Walcheren ligt maar iets meer oost-
waarts. Vlissingen heeft met de Leugenaar precies het
zuidpunt en Westkapelle met het zuidelijke hoofd
(exact 8 landmijlen vanaf de Leugenaar.) de westpunt.
Middelburg ligt gewoon midden op de rechte lijn
Vlissingen/Veere en niet midden op Walcheren, want
daar ligt Buttinge. 

Op grotere schaal deed zich tot 1909 het tijdspro-
bleem overal voor; het was bijna onmogelijk om
begrijpelijke dienstregelingen te maken voor open-
baar vervoer, omdat iedereen een ’eigen tijd’ had!

Nico 

Zomer-
tijd

In Middelburg meer visie
achter sloop van huizen
Terwijl l’Escaut Woonservice in Vlissingen geteisterd werd door een storm van protest
tegen de sloop van woningen, kreeg woningcorporatie Woongoed Middelburg nauwe-
lijks enige tegenwind bij allerlei sloopactiviteiten. En toch gingen met name in de
Magistraatwijk en in de Stromenwijk ook enkele honderden huizen tegen de grond.



Om deel te nemen aan de dagverzorging in
Paauwenburg is het niet noodzakelijk dat men in
Vlissingen woont. Men heeft wel een indicatie voor
’Ondersteunende Begeleiding Dag’ nodig. Deze indicatie
kan men zelf aanvragen bij het CIZ (0118-670800) of
men kan contact opnemen met Zorgstroom (0118-
491391).
Het vervoer van en naar de dagverzorging wordt voor de
deelnemers geregeld.
De kosten vallen onder de Algemene Wet Bijzondere
Ziektekosten (AWBZ).
De dagverzorging is op werkdagen geopend van 10.00 tot
16.00 uur. Elke dag wordt een wisselend programma
aangeboden, dat kan worden aangepast aan individuele
wensen. Zo kan het programma bestaan uit: 10.00 uur
ontvangst met koffie en thee; de krant voorlezen; reage-
ren op artikelen; eventueel gezamenlijke discussie.
Daarna volgen de individuele activiteiten zoals dammen,
schaken, kaarten, gymnastiek, het zingen van oude
schoolliedjes. Ook wordt er wel aan bloemschikken
gedaan of wafels bakken.
Tussen de middag wordt de warme maaltijd samen
gebruikt. Er is zelfs keuze uit drie menu’s!
Men kan na het eten desgewenst ook ter ruste gaan in
een aparte ruimte. Om 16.00 uur wordt iedereen weer

thuisgebracht met de taxi. Dat regelt het team van de
dagverzorging.

De dagverzorging is inmiddels aardig op gang gekomen,
mede dankzij de publiciteit en de bekendheid van het
Majoraat. 
De goede sfeer en het persoonlijke contact worden
geroemd door de deelnemers. Gelukkig is er op dit
moment  nog geen wachtlijst. Per dag kunnen ongeveer
tien mensen gedurende vijf dagen per week gebruik
maken van deze zorg. Afhankelijk van de indicatie kan
men meermalen per week naar het Majoraat. 
De activiteiten worden verzorgd door activiteitenbegelei-
ders, verzorgingshulpen en vrijwilligers. 
Wat dit laatste betreft: Zorgstroom zou graag meer vrij-
lilligers hebben, bijvoorbeeld voor hulp bij handwerk,
voorlezen of het maken van een wandelingetje. Daar
komt bij, dat de secundaire voorwaarden voor vrijwilli-
gers bij Zorgstroom zeer aantrekkelijk zijn.
Van Hogendorpweg 60, tel: 0118-491391, 
e-mail: dagverzorgingpaauwenburg@zorgstroom.nl

In het Majoraat wordt overigens ook spreekuur gehou-
den door de diabetesverpleegkundige en de maatschap-
pelijk werker 

Dagverzorging in Paauwenburg
Zorgstroom biedt sinds december vorig jaar dagverzorging aan in het Majoraat in
Paauwenburg. De voorziening is bedoeld voor ouderen van heel Walcheren, die door
omstandigheden afhankelijk zijn van hulp

(v.l.n.r) .Mevr. Fikier, dhr. Neelen, mevr. Brugge, mevr. Bouwense, mevr. Dellebeke, medewerkster Zorgstroom en Brigitte van Hoepen. 

Niettemin lukte het de redactie van Klaver Vier met hen
in contact te komen, gewoon na een regelrechte terecht-
wijzing over het weggooien van afval op straat en het sol-
len met winkelwagentjes van de Lidl. Langzaam is er een
basis van vertrouwen gegroeid, waardoor ook antwoord
werd gegeven op vragen als: ’Waarom maken jullie zo’n
rommel en maken jullie van alles kapot?’. 
Daarbij lagen de antwoorden trouwens voor de hand:
’Verveling, gemakzucht - we zijn gewoon gasten die af en
toe kattenkwaad uithalen’. En ook: ’Iedereen heeft toch
in wel eens iets gedaan wat eigenlijk niet kon?’.

Twintig leden
De groep die momenteel het meest in het oog loopt,
bestaat uit jongens uit de wijk en enkele vrienden van
daarbuiten. In leeftijd variëren de jongelui tussen 14 en
18 jaar. Zelf zeggen ze dat de groep als deze compleet is
zo’n twintig ’leden’ heeft. 

’J.A.’ wil wel wat meer vertellen over zijn achtergrond.
Hij is bijna 16 en woont bij zijn moeder in een flatje in
Paauwenburg. Zit op het VMBO en kent deze groep zowel
vanuit school als vanuit de wijk. Zijn vrienden, verhuld
in jassen met capuchon en baseballpetten (is volgens
hen geen verhulling maar is wel cool) hebben veelal de
zelfde opleiding. Dan zijn er nog wat gasten die af en toe
wat komen aanwaaien. En er is zelfs een aantal kinderen
van 7 tot 10 jaar dat zich na schooltijd ook aansluit. 

Na diverse malen aangesproken te zijn, heeft de
’hanggroep’ zich van de winkels verplaatst naar ofwel het
schoolplein van de Theo Thijssen (maar daar heeft heeft
de directeur inmiddels de jongelui op aangesproken),
ofwel het veldje met de rode goaltjes, ofwel naar het bas-
ketbalveldje aan het einde van de regenboogflats. 

Buurthuis de Paraplu is vaak dicht wanneer zij vrij zijn
en het JAS is ook niet altijd open en heeft niet altijd acti-
viteiten. Uit verveling en baldadig gedrag gaat er dan vol-
gens hen wel eens wat stuk. Schaamte is niet iets wat
leeft binnen de groep. Als ze zich als groep aangevallen
voelen verdedigen ze zich doorgaans verbaal agressief.
Individueel lijken de ’groepsleden’ wel op hun gedrag te
kunnen worden aangesproken.

Tweede groep
Ook zijn ze het zat dat ze voor alle misstanden in de wijk
de schuld krijgen. Volgens hen is er een tweede groep
van buiten Paauwenburg die hier schuld aan heeft. Er is
een groep jongeren die voorafgaand aan het stappen in
Zoutelande( JoJo’s) en Westkapelle (de Hooizolder) zich
verzamelt in Paauwenburg. Vaak drinken deze jongeren
bier en Breezers en gooien zij de flessen kapot op straat.
Ook vernielt deze groep zijspiegels van auto’s. 

Het bieden van meer vertier door de Paraplu vaker open
te stellen, kan het begin van een oplossing zijn om deze
jongeren hun vrije tij wat zinvoller te kunnen laten
invullen. De realiteit is ook dat er vanuit de groep zelf
geen tot weinig tot suggesties komen. 
Toch geven jongeren aan dat ze open staan voor contact
over mogelijkheden tot ontspanning en vertier, maar ze
hebben duidelijk hulp nodig om te komen tot concrete
activiteiten.
Duidelijk is dat hier taken liggen voor een professionele
organisatie als Palladium, bijvoorbeeld in samenwerking
met de scholen en gesteund door vrijwilligers. 

De Wijkraad zou hier op kunnen aandringen én hij zou
ook zelf met de hangjongeren contact kunnen leggen.

Alan Bakx

Af en toe wat kattekwaad…
Paauwenburgse jongeren zijn er al een paar keer in geslaagd in negatieve zin de aan-
dacht op zich te vestigen, zowel in de media als in – bijvoorbeeld – de Wijkraad. Wat
deze jongeren ’inspireert’ tot hun gedrag en wat ze zelf vinden van de aandacht die ze
trekken, blijft meestal vaag, ook al omdat het niet gemakkelijk is met ze in contact te
komen. 
Aan de ene kant zijn ze lastig te traceren omdat tijdstip en locatie niet altijd voorspel-
baar zijn. Dat hangt onder andere af van het weer of schoolverplichtingen. Anderzijds
hebben deze jongeren niet zoveel op met veel aandacht, omdat ze liever geen stempel
opgedrukt krijgen

(v.l.n.r.) De raadsleden Dick Schinkel (PSR), Lian Colijn (SP), Sjef van Wijnen (PvdA) en Peter Kruizinga (GL) namen een kijkje in één van
de flats die op de nominatie stond voor sloop

In haar sfeervol ingerichte flat moest Ellen voornamelijk
preken voor eigen parochie want de meeste raadsleden
die op bezoek kwamen, hadden al laten weten tegen de
sloop van deze portiekflats te zijn. Alleen Marin de
Zwarte (CDA) was door de protesten van de bewoners
nog niet helemaal over de streep getrokken. Maar tijdens
zijn bezoek liet hij Ellen weten dat het onzin was om
zulke, nog altijd aantrekkelijke woningen te slopen.
Kortom: Marin de Zwarte verliet als tegenstander van de
sloop de woning aan de Schaepmanstraat.

Sjef van Wijnen (PvdA) kwam tweemaal op bezoek, een-
maal voor zichzelf en eenmaal voor zijn fractiegenoot
Beppie Bruinooge, die problemen heeft met traplopen.

Verder verschenen ten tonele: Dick Schinkel (PSR),
Wilma van Antwerpen en Lian Colijn van de SP, Peter
Kruizinga (GL) en Gerard Aarden (POV). De laatste liet
weten dat zijn mening (tegen de sloop) welhaast vast
stond en dat hij door dit bezoek aan een van de omstre-
den appartementen versterkt was in zijn mening: deze
woningen moeten zeker nu nog niet gesloopt worden.
Ongetwijfeld zijn er in Vlissingen woningen die beter
gesloopt kunnen worden, maar deze portiekflats in
Paauwenburg zeker nog niet.
Raadsleden van de VVD (3), LPV (3), RPCU (1) en CU
(1) lieten zich niet zien op Schaepmanstraat 95. Coen
van Dalen (CU) zei dat hij niet overtuigd hoefde te wor-
den, want hij was toch tegen.

Om nu te zeggen dat haar deur werd plat gelopen door raadsleden, op zoek naar zoveel
mogelijk informatie, is wat overdreven. Maar toch kwamen er nog zeven leden van de
Vlissingse gemeenteraad naar Schaepmanstraat 95, toen Ellen Contant daar Open
Sloophuis hield. Zij wilde de vroede vaderen en vroede moederen wel eens met eigen
ogen laten zien, dat het nog altijd uitstekend wonen is in appartementen, die L’Escaut
op de schroothoop wil gooien.

Zeven raadsleden op bezoek
in Open Sloophuis



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

eeeenn  ggrroottee  rriijjkkddoomm  aaaann  vvaarriiaanntteenn

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::

VVIISSSSPPEECCIIAAAALLZZAAAAKK

’de paardevisser’’de paardevisser’
J. Paardekooper

Bellamypark 44Bellamypark 44 tel.: 0118-416056tel.: 0118-416056
4381 CK Vlissingen4381 CK Vlissingen fax: 0118-412974fax: 0118-412974

Koninginnedag 2007

Ingezonden mededeling

De sponsoren voor de Koninginnedag 2007 waren:
COF (gemeente Vlissingen); de Fietsenmakker;
Supermarkt De Golff; Groenteboers; Bakker Bliek;
Rabobank; pedicure Inge Castel; Atelier Theo Kerkhove;
’L Escaut woonservice; WTS architecten; tandarts
Cappenberg, tandarts Smallegange; Makelaar Mol; Van
den Berg autoschade; garage Murre;  Fietsen
Jeremiasse/Care 2Move; Eetcafé Succes; restaurant De
Lange Muur; Mediforma/fa. SXnoek; kapster Nanda
Westrate; Swaenenburgh Recreatie; Paviljoen Kanovijver;
Apotheek Paauwenburg; Nagelstudio Tyro; Mies
Bloemen; de Kapperij; Filmclub/videotheek
Paauwenburg; Schoonmaakbedrijf Delta; Lobbezoo
accountants; makelaardij Begijn; Firi den Hoedt

Groot succes
Welgeteld 284 kinderen deden mee aan de spellen.
Verkocht werden: 647 wafels, zo’n 700 loten, 190 brood-
jes worst. Het Oranjebal was uitverkocht. Esther Kok won
de hoofdprijs van de verloting: een fiets van de
Fietsenmakker. Eerste prijswinnaars bij kinderspellen
en versierde fietsen waren o.a. Melissa, Nanouk, Dajo en
Jelle.
Maar liefst 40 vrijwilligers staken de handen uit de mou-
wen.
Kortom, het was weer een groot succes!

Grafiti en hondenpoep wedijveren ook in Paauwenburg
om de titel ’grootste bron van ergernis’. Gelukkig doet
L’Escaut wat aan de grafiti-vervuiling. Op het ketelhuis
aan een van de flats aan de Schaepmanstraat werd de
muurschildering vakkundig verwijderd. Boven hoe het
was en onder hoe schoon het werd.



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 V.O.C. schip de Batavia werd tussen 1627 en 1628
op de Peperwerf in Amsterdam gebouwd. Het is een
retourschip: hij vaart vol heen, en volgeladen weer
terug. Op de heenweg had men een lading stenen en
hout om daarmee forten en huizen te bouwen in
Batavia, hierdoor ligt het schip tijdens een storm ook
steviger in het water. Terug namen ze specerijen en
andere goederen mee. In het ruim ligt eten voor de
bemanning in tonnen en ook drinken: water, bier en
wijn. Scheepsbeschuit en levende varkens. Daar moest
de bemanning een half jaar van eten. 

Het schip vertrok vanuit Texel op 29 oktober 1628 voor
zijn eerste en laatste reis naar Indië voor specerijen, de
schipper heette Adriaan Jakobsz en de leider heette
Franqois Pelsaert. Op 14 april 1629 kwam het schip
aan bij Kaap de Goede Hoop om eten en drinken in te
slaan. Daar had de V.O.C. boerderijen gebouwd om
verse groenten te verbouwen en de V.O.C. had daar vee
voor vers vlees. Na 8 dagen ging het schip weer verder.
Van de bemanning (341 opvarenden) van de Batavia
kwamen er uiteindelijk maar 68 in Batavia aan. 

Op 4 juni 1629 sloeg het schip lek op een rif voor de
Australische westkust. De kapitein en de bemanning
weet met reddingssloepen naar het dichtstbijzijnde
eiland te varen. Adriaan Jakobsz en Franqois Pelsaert
gaan met een sloep naar Java. Ondertussen breekt er
muiterij uit op het eiland, omdat er gebrek aan voed-
sel en drinken is. Ze vermoorden elkaar om het vlees.
Als Adriaan Jakobsz en Franqois Pelsaert weer op het
eiland terug komen zien ze dat er muiterij is uitgebro-
ken op het eiland. Adriaan Jakobsz hing alle schuldige
bemanning op. Het wrak kun je nu bezichtigen in een
museum in Fremantle (Australië ). 

We zijn met onze klas op 16 april naar de Bataviawerf
in Lelystad geweest. Daar maken ze een kopie van
beroemde schepen. Bijvoorbeeld ’De Batavia’ en’De

Zeven Provinciën’. Voordat de rondleiding begint
bekijk je een film over de Bataviawerf. Er was ook een
tentoonstelling over Michiel de Ruyter. Daar hing de
spiegel van de Zeven Provinciën, die ze op de werf uit
hout hebben gesneden. Overal waren mensen aan het
werk. In de houtzagerij maken ze bijvoorbeeld boeg-
beelden en versiersels voor het schip. Ze maken daar
ook gouden lantaarns voor op het schip. Er is altijd wel
iemand aan het werk op het schip en op de werf.

Je mocht ook zelf een kijkje nemen op de Batavia. Er
waren veel mensen van de werf die het schip aan het
restaureren waren. Op het Schip stonden ook oude
kanonnen waarmee ze de eerste zaterdag van de
maand schieten. Ook heeft de gids de w.c. laten zien,
een gat in het schip waar een lange flos touw hing 
waarmee je je billen af moest vegen, toiletpapier daar
hebben ze daar nog nooit van gehoord. 

In de stuurplecht hing er een nar uit het raam, omdat
er vroeger een soort schilderij hing van een eng
gezicht. De werf heeft nooit kunnen achterhalen hoe
dat er uit zag dus hebben ze er een grapje van ge-
maakt. 

In het schip mochten we aan een soort rad draaien wat
de zeilen op en neer beweegt. Onder in het schip lagen
gewichten om het schip stevig in het water te laten lig-
gen. Soms waren de ruimtes onder in het schip erg
laag en moest je wel eens bukken. De slaapkamers
waren ook erg klein, kleiner dan een eenpersoons
kamer van nu. Er was verder altijd een priester aan
boord om voor een goede reis te bidden. Het was een
heel mooi schip en groter dan we hadden verwacht. 

Cyntha Minderhoud & Maxim van der Vleuten
Groep 6 Theo Thijssen – Paauwenburgschool

De Bataviawerf 2
Groep 5 en groep 6 zijn naar de Bataviawerf geweest
voor het project Michiel de Ruyter. Het was een leuke
en fijne dag. Toen je binnenkwam bij de werf kon je
meteen een film kijken. Bij de Bataviawerf waren ze
nog met de Zeven Provinciën bezig. Het was heel
anders dan we hadden gedacht.

Toen gingen we naar de Batavia zelf. Het was er
prachtig. Het stuur was heel raar. Het was gewoon een
stok! En de w.c. was gewoon een gat in de vloer! Je
moest dan je kont afvegen met een touw. Daarna ging
het touw weer in de zee en werd het schoon.

Er stonden best veel kanonnen aan boord. De mast
was erg groot en mooi. En de spiegel van het schip was
prachtig, omdat er van die mooie beelden op stonden.
En er stond ook nog een heel groot schilderij op de

onderkant van de spiegel. Sommige kinderen hebben
mooie foto’s gemaakt van de Batavia. De boegspriet
was heel lang. Dat is die schuine balk voor op het
schip. Daar hangt soms een zeemeermin aan, die is
nep. Dat is best wel grappig om te zien. Het kraaiennest
was echt heel hoog. 

Michiel de Ruyter heeft zelf niet op de Batavia gevaren.
De Batavia is op zijn eerste reis al vergaan. Bij de kust
van Australië.

Lisa Streppel en Shura Poppe uit groep 5 Theo
Thijssen – Paauwenburgschool

Batavia
We kwamen om ongeveer 11 uur
aan.
Toen we aankwamen kregen we een
rondleiding.
We gingen als eerste naar een soort
museum.
Daarna gingen we kijken naar een
film.
Bij de film waren ook allemaal
kruiden te zien.
De Zeven Provinciën werd net opge-
bouwd.
Daarna gingen we naar de Batavia.
Als eerste zagen we het stuur.
Het was een groot dik stuur.
Er was ook kruitkamer, daar moch-
ten we niet in 
Als je door een raam keek dan zag

je een joker 
Er was een touwtoilet. Als
je gepoept had moest je je
billen afvegen met een
touw.

Groep 5b 
Louise de Colignyschool

Naar de Batavia
werf 

We moesten vroeg uit ons
bed. We gingen met de bus
naar de Batavia werf.
We mochten moppen ver-
tellen.
Toen we bij de Batavia werf
waren maakten we groep-
jes en we kregen een rond-
leiding.

De gids zei wat er was.
We zagen de omgebouwde Zeven Provinciën.
We kregen ook een filmpje te zien .
We gingen in de boot (de Batavia).
Het was Michiel de Ruyter jaar. 
De reis duurde heel lang.
Aan het eind gingen we naar het winkeltje.
We waren rond 7uur thuis.

Groep 5b
Louise de Colignyschool

Scholen Paauwenburg op bezoek bij De Bataviawerf

De beide Paauwenburgse scholen hebben dit
jaar veel aandacht besteed aan Michiel de
Ruyter. Zo zijn ze op bezoek geweest bij de
Oost-Indiëvaarder ’Batavia’ in Lelystad. Op
deze pagina een weergave hoe de scholieren
het bezoek hebben ervaren.

Op school zijn wij bezig met een project
over Michiel de Ruyter. Met de groepen
vijf en zes hebben we het over de V.O.C.
en de Batavia gehad. Hieronder vertellen
wij iets over de Batavia en ons bezoek
aan de Bataviawerf.



Zangeres Mary is een vlotte en gezellige vrouw van 47
jaar, geboren in Amsterdam in de Jordaan. Daar had-
den haar ouders het café ’Het Bruine Paard’ aan de
Prinsengracht, waar veel artiesten over de vloer kwa-
men en optraden. Mary’s moeder trad ook op in het
café. Zij zong en speelde accordeon. In de Jordaan
noemde men haar de tweede Tante Leen. 
Toen Mary een jaar of acht was zong zij op het biljart
mee met de jukebox, dus het zingen is haar met de
paplepel ingegoten. In de Jordaan groot gebracht
kwam ze op twaalfjarige leeftijd naar Vlissingen. met
het hele gezin (vader, moeder en drie zussen), omdat
haar ouders stopten met het café nadat haar moeder
een zware operatie had ondergaan. Haar vader ging
werken bij de Schelde en de familie ging in de
Slijkstraat wonen.
Iedereen vond het geweldig in Zeeland, die ruimte en
de frisse lucht! Mary’s moeder (81) woont nu in de
Molenstraat. Zij is slecht ter been, maar vindt het
reuze gezellig als ze door haar dochter opgehaald
wordt om een optreden mee te maken of gewoon een
kopje koffie te drinken op een terrasje. 
Mary ging na de lagere school naar de huishoud-
school en deed daarna een kapsteropleiding. Het zin-
gen zat toch te kriebelen en ze begon met cassette
bandjes opnemen, ging audities doen en zo is zij in de
muziek gerold. Mary kreeg het advies van een van de
leden van de  Ambonese band Voices of Freedom iets
met haar zangtalent te gaan doen.
Op een zeker moment kwam zij bij ’Dezz’ terecht en
daar heeft ze 15 jaar gezongen. Dat was een ontzet-
tend leuke tijd. Ze stopte enige tijd om zangpedago-
giek te doen bij mevrouw Hymans-Later in
Middelburg, wat haar carrière tengoede kwam.
Daarna is zij bij ’Passe-Partout’ gaan zingen o.l.v. Leo
van de Ketterij en dat deed ze zeven jaar. Sinds ruim
drie jaar vormt Mary met John de Korte en Wil
Pluijgers de formatie ’Twice’, ooit het ’Duo Twice’.
Zingen is Mary’s alles en dit loopt  als een rode draad
door haar leven en dat van echtgenoot Rinus. Dit jaar
zijn zij 25 jaar getrouwd. Samen hebben zij een doch-
ter, Keshia. Zij is 19 jaar en doet vanaf haar achtste
aan toneel. Zij is nu bij de Jeugd Zeeuwse Komedie.
Creatieve mensen dus, in het gezin Kluyfhout, want

Rinus maakt mooie schilderijen. Ook staat hij wel
eens  met een kraampje op een rommelmarkt. Het zit
blijkbaar in de familie, want zijn moeder schilderde
ook graag en zijn vader maakte miniatuurmeubeltjes.
Rinus is trots op zijn Mary en vindt haar werk schitte-
rend, ondanks dat het bijna altijd in de weekenden te
doen is. 
Er moet natuurlijk ook geoefend worden en dat doet
de band iedere maandag of dinsdag. Er staat ook een
cd op stapel. 
De band heeft een eigen site: twiceallroundmusic.nl
met foto’s, informatie en biografie ed.
Mary en Rinus wonen sinds negen jaar in
Paauwenburg en dat zeer naar hun zin. Ze zijn heel
blij met het mooie winkelcentrum en zij houden van
de omgeving, want ze wandelen en fietsen graag: de
natuur en strand zijn vlakbij. 

Wie Mary een keer wil zien of horen, zij treedt zondag
24 juni op in het Arion hotel. Voor iedereen toeganke-
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Jessica Windt-Schoonen
Chopinlaan 41
4384 JH Vlissingen
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De vorige keer waren we in de Van Karnebeekstraat en nu
gaan we naar de andere kant van Paauwenburg, de
Talmalaan. Deze straat is te vinden als eerste zijstraat
aan de linkerkant van de Paauwenburgweg vanuit de
richting Van Woelderenlaan. Deze straat loopt met een
bocht naar de Savorin Lohmanlaan.

Aritius Sybrandus (Syb) Talma werd op 17 februari 1864 geboren in Angeren (Gld.) en
overleed op 12 juli 1916 te Bennebroek (N.H.)

Zijn moeder was Duifje Hekelaar en zijn vader Alydis Warmoldus Lambertus Talma. Vader Talma was predikant
te Angeren, Katwijk aan de Rijn, Harlingen, Voorst en Dordrecht. Van hem staat een borstbeeld in Bergum.
Syb Talma trouwde in 1888 met Margaretha van Schaardenburg en samen kregen zij 4 dochters en 2 zoons.
Hij begon zijn loopbaan als predikant van de Nederlands Hervormde Kerk te Heinenoord van 1888 tot 1891,
daarna te Vlissingen tot 1895. Toen te Arnhem tot 1901. 
Hij was lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, voor het kiesdistrict Tietjerksteradeel, van 17 september
1901 tot 12 februari 1908.  Minister van Landbouw, Nijverheid en Handel, van 12 februari 1908 tot 28 augustus
1913 in het Kabinet-Heemskerk. Twee weken Minister van Waterstaat ad interim, van 7 januari 1909 tot 20
januari 1909 (na het overlijden van minister Bevers). 
Hij was één van de grondleggers van de sociale wetgeving in Nederland, een sociaal voelende Friese predikant
die in 1901 Troelstra versloeg in het district Tietjerksteradeel. Talma was een grote stevig gebouwde man met
een jeugdig aanzien en een rustige spreektrant zonder preektoon (al vonden sommigen hem een ”langspre-
ker”). Hij werd bij de totstandbrenging van zijn wetgeving vooral tegengewerkt door conservatieve geloofsgeno-
ten in ARP en CHU. Bracht wel de Invaliditeitswet en de Ziektewet tot stand, maar deze werden pas na enkele
jaren ingevoerd. ’t Was een harde werker die zowel onder de zwaarte van het ambt als onder de tegenwerking
bij zijn wetgevende arbeid leed. Van juni 1914 tot zijn overlijden was hij veldprediker en predikant te
Bennebroek.

Straatnamen verklaard

Waarom in Paauwenburg?

Daarom in Paauwenburg

Danny Joosse
Boomgaard 10
4371 CL Koudekerke
Tel. 0118 55 11 71

Voor al uw schilderwerk
binnen en buiten

06 - 29145706

Op het Oranjebal in Paauwenburg speelde de band Twice, met de zangeres Mary
Land, in het Majoraat de sterren van de hemel. Twice is bekend in Vlissingen en
omstreken als professionele allround band die elke dansvorm beheerst, nostal-
gisch of modern.

Koninklijke onderscheiding voor ’opa’ Koppejan
Op koninginnedag kreeg ’opa’ Koppejan een onderscheiding: lid in de Orde
van Oranje-Nassau voor zijn inzet als beheerder van de speeltuin
Lammerenburg. Ook is hij verantwoordelijk voor begeleiding van mensen
met een taakstraf die hem komen helpen in de speeltuin.

De heer Koppejan is werkzaam geweest als vrachtwagenchauffeur bij de
firma Wielemaker tot zijn 59ste jaar. Toen meneer Wisse van de speeltuin
ziek werd heeft hij het werk een poosje overgenomen. Dat poosje is nu al
een heel lange poos: 26 jaar. ’s Morgens om half zeven gaat hij naar de
supermarkt om te helpen en daarvoor krijgt hij het eten voor de dieren in
de speeltuin zoals oud brood en groenten die niet meer verkocht kunnen
worden. Gelukkig heeft hij hulp gekregen van twee vrijwilligers, Zo kan
meneer Koppejan af en toe eens weg of wat anders doen.

Blij blij blij
Hoe blij je kunt zijn als je een
kind hebt gekregen lieten deze
bewoners van de Cirkel weten
met een reuzenbabypop op hun
stoep. 

De aanwinst van de kersverse
mannelijke wijkbewoner was
begin mei niet te missen. 

Welkom in Paauwenburg

Louise de Colignyschool begroet 400e leerling
Een enorme kraan moest er dinsdag 1 mei aan te pas komen om nog eens duidelijk te maken dat de Louise de
Colignyschool opnieuw uit haar jasje is gegroeid. Met deze kraan werden op het schoolterrein twee semi-perma-
nente gebouwen geplaatst, twee lokalen, die nodig zijn omdat er steeds meer leerlingen bij komen.
Dat werd nog eens onderstreept toen op vrijdag 25 mei de 400e leerling kon worden begroet. Dat was Jairo
Rigters, die eind mei ’instroomde’, zoals dat in de wereld van het onderwijs heet. De 4-jarige Jairo kreeg uit han-
den van directeur Henk Zielstra een puzzel met de afbeelding van een schip uit de tijd van Michiel de Ruyter,
wiens 400e geboortedag dit jaar in Vlissingen (en met name ook op de Vlissingse scholen) wordt gevierd. De over-
eenkomst was snel gelegd: 400e geboortedag en 400e leerling.

De komst van de nieuwe, prille leerling illustreerde ook dat de Louise de Colignyschool tot ver buiten de grenzen
van Paauwenburg populair is, want de jeugdige Jairo Rigters woont aan de Vrijdomweg, die ter hoogte van zie-
kenhuis Walcheren loopt van de Koudekerkseweg richting Van Woelderenlaan.
In de Nieuwsbrief van de school is te lezen dat de twee nieuwe lokalen ’volledig passen in het beeld van de
bestaande huisvesting’. De twee gebouwen zijn voorzien van een blauwe rand, ter verfraaiing, maar ook om te
voorkomen dat de kinderen zich verwonden aan de ruwe beplating. Voorlopig heeft groep 5B les in een van de
twee lokalen. De andere staat nog leeg. Na de zomervakantie zullen de groepen 4 les krijgen in de nieuwe huis-
vesting. Directeur Henk Zielstra: ’Als het zo doorgaat zijn we over enkele jaren weer aan een uitbreiding toe’.



Al eerder schreef ik in dit blad over de opkomst en
ondergang van de buitenplaats op Walcheren. Over bui-
tenplaats Paauwenburg is zeer weinig bekend, over de
bijbehorende boerderij meer en over de familie die hier
woonde, de Aarnoutse’s, een heleboel. Het was overigens
niet eenvoudig om de genealogische gegevens van deze
familie te ontrafelen. Ten eerste zijn er in de archieven
van Koudekerke vele Aarnoutse’s te vinden en ten twee-
de heet een veelvoud daarvan Jan of Aarnout. Kortom:
de Aarnoutse’s hebben het me niet gemakkelijk ge-
maakt.

Na het ter ziele gaan van een buitenplaats bleef de boe-
renhofstede meestal behouden. Dat is niet verwonder-
lijk, want een zelfvoorzienend bedrijf kon zich in econo-
misch moeilijke tijden redelijk handhaven. Ook hofste-
de Paauwenburg overleefde de vervalperiode. Wie het
heeft over hofstede Paauwenburg, heeft het over de
familie Aarnoutse. Zij zijn onlosmakelijk met elkaar ver-

bonden. De Aarnoutse’s hebben namelijk deze boerde-
rij zo’n 175 jaar in bezit gehad. 

We gaan terug naar het einde van de achttiende eeuw. De
destijds in Biggekerke woonachtige Aarnout Janszoon
Aarnoutse (1751-1840) kocht tussen 1789 en 1802
onroerend goed in Koudekerke. Koopt hij dan de boer-
derij die bij de voormalige buitenplaats Paauwenburg
hoorde en de grond eromheen? Het is niet zeker, maar
wel zeer aannemelijk. Absolute duidelijkheid over zijn
grondbezit verstrekken namelijk de kadastrale gegevens
van Koudekerke ons. Daaruit kunnen we concluderen
dat landman Aarnout Aarnoutse in 1823 eigenaar was
van hofstede Paauwenburg en dat hij vele percelen wei-
en bouwland, bos, een boomgaard, een moeras en een
vijver rondom zijn huis en erf in bezit had. De gegevens
van het kadaster zijn te raadplegen in het Zeeuws
Archief en, voor een deel, op internet.
In de herfst van zijn leven schopte Aarnout het nog tot
burgemeester van Koudekerke. En dat op 78-jarige leef-
tijd! 

Na zijn dood in 1840 nam zijn zoon Aarnout, geboren
uit zijn tweede huwelijk met Willemina Bosselaar, het
burgervaderschap van Koudekerke over. Deze Aarnout -
voluit dus Aarnout Aarnoutszoon Aarnoutse - bekleedde
dit ambt tot aan zijn overlijden in 1870.
Echter, zoon Jan (1787-1857), voortgekomen uit het
eerste huwelijk van Aarnout Janszoon met Adriana
Wisse, nam het boerenbedrijf van zijn vader over. 

Om dit artikel niet te laten vervallen tot een saaie
opsomming van familiegegevens zal ik deze tak van de
Aarnoutsefamilie schematisch weergeven. Ik noem
slechts de namen van de eigenaren van hofstede
Paauwenburg:
Aarnout Janszoon Aarnoutse, landman en burgemeester
(1751-1840)
Jan Aarnoutszoon Aarnoutse (1787-1857)
Jan Janszoon Aarnoutse (1830-1877)
Jan Janszoon Aarnoutse (1862-1934)
Adriaan Janszoon Aarnoutse (1896-1979)
Jan Adriaanszoon Aarnoutse (1925-1975)

We pikken de draad op bij Adriaan Janszoon Aarnoutse
die in de twintigste eeuw de boerderij vele jaren onder
zijn hoede had. Tot ontsteltenis van de familie Aarnoutse
stond in 1931 hofstede Paauwenburg in lichterlaaie. Al
snel werd duidelijk dat er brandstichting in het spel was.
De dader werd echter nooit gepakt en het motief achter

de brand werd evenmin achterhaald. Het boerenbedrijf
werd herbouwd. Omdat Adriaan een samenwerkingsver-
band aanging met zijn zwager Jacob - die getrouwd was
met Adriaans zus Cornelia - werd er aan beide zijden van
de schuur een woonhuis gebouwd. De schuur werd met
een tussenschot in tweeën gedeeld. Er ontstonden dus
twee bedrijven onder één kap. De hofstede werd hier-
door een bijzonder, misschien wel uniek object op
Walcheren.
Aan de samenwerking kwam een einde in oktober 1944.
Om Walcheren te bevrijden van de Duitse bezetter, bom-
bardeerden de geallieerden op vier plaatsen de dijken en
inundeerden zo het eiland. De familie Aarnoutse vlucht-
te voor het water naar Sint Laurens, vervolgens naar Villa
Albertina in Koudekerke en de Vlissingse Singel om na
de oorlog terug te keren naar de boerderij. 
Veel huizen en boerderijen bezweken tijdens de onder-
waterzetting. Ook hofstede Paauwenburg onderging voor
een deel dit lot. Het linker woonhuis stortte in; het rech-
ter woonhuis en de schuur bleven gelukkig behouden.
Adriaan zette het bedrijf alleen voort. 
Overigens fungeerde de schuur in de Tweede
Wereldoorlog als tijdelijk klaslokaal. Omdat de binnen-
stad van Vlissingen zwaar te lijden had gehad als gevolg
van Duitse bombardementen, kregen kinderen van een
aantal Vlissingse scholen hier tijdelijk les.

Aan het einde van de vijftiger jaren van de vorige eeuw
kondigde het volgende drama zich aan. Vlissingen had
een nijpend tekort aan woningen. Veel meer opties dan

uitbreiden in noordwestelijke richting waren er niet. Met
Koudekerke werd een akkoord gesloten om op termijn
grondgebied aan te kopen. De reeds jaren geplande
stadsuitbreiding ’Paauwenburg’ kon gerealiseerd wor-
den. Vele boerderijen moesten, ondanks bezwaren van
de eigenaren, plaatsmaken voor de nieuwbouwwijk. (zie
foto’s) De bewoners van hofstede Paauwenburg werden
in 1966 onteigend; de boerderij werd het jaar daarop
afgebroken. De laatste bedrijfsvoerder was Jan
Adriaanszoon Aarnoutse. Hij vertrok naar het Duitse
Potshausen, niet ver van de grens bij Groningen, waar
hij opnieuw begon.

Een boerderij die ongeveer 175 jaar tot dezelfde familie
behoorde, ging verloren. Nu zouden we proberen te zoe-
ken naar alternatieve mogelijkheden. Natuurlijk heeft
een boerenbedrijf zonder wei- en bouwland geen be-
staansmogelijkheid, maar met een functieverandering,
zoals een woon- of zorgboerderij, kan het behoud van
een bijzonder pand tegenwoordig gewaarborgd worden.

Adriaan kreeg samen met zijn vrouw Francien Jasperse
zeven kinderen. Drie daarvan leven nu niet meer, waar-
onder de genoemde Jan. Vier dochters uit het gezin
leven gelukkig wel. Corrie, Marie en Nel wonen respec-
tievelijk in Heerlen, Middelburg en aan de boulevard in
Vlissingen. Francien (Sien) Aarnoutse blijkt tot mijn ver-
rassing in onze wijk te wonen. Een heuse
Paauwenburgse, dus! (zie foto)

Sien is getrouwd met Souburger Jaap de Nooijer. Volgens
Jaap zochten destijds vele Souburgse ’vrijers’ een vrien-
dinnetje in Koudekerke omdat daar de meisjes het 
mooist waren... Op de foto staat de uiterst bescheiden

Sien. Zij was bereid om te poseren voor Klaver Vier, mits
de foto in klein formaat zou worden afgebeeld. Dat heeft
de redactie uiteraard gerespecteerd.
Hofstede Paauwenburg en de Aarnoutse’s. Beide hebben
in het verleden plaats moeten maken voor onze wijk.
Zou het niet sympathiek zijn als wij Paauwenburgers iets
terugdoen voor deze familie? Een kleinigheidje?
De hofstede heeft gelegen ter hoogte van de hoek waar
de Van Hallstraat en de Groen van Prinstererlaan samen
komen. Niet ver daar vandaan ligt de naamloze voetgan-
gersbrug over de watergang. In de volksmond heet dit
bouwwerkje ’t Bruggetje. Laten we als herinnering aan
hofstede Paauwenburg en aan de in 1966 onteigende
familie Aarnoutse de brug officieel een naam geven:
’t Aarnoutsebruggetje. Ik ben vast van plan te onderzoe-
ken of dit idee uit te voeren is. Een naambordje en
gemeentelijke toestemming, dat is alles. In een volgen-
de editie van Klaver Vier zal ik verslag doen van het
resultaat.
Mijn volgende artikel zal gaan over de bewoners van Hof
Zwanenburg en de bijbehorende boerderij.

De dames Sien de
Noo i j e r- Aa rnou t s e ,
Marie van Peene en
Adrie de Jonge evenals
de heren Dirk Stroo en
Jaap de Nooijer dank ik
hartelijk voor hun
medewerking. Hun ver-
halen ’over vroeger’
hebben bijgedragen aan
de totstandkoming van
dit artikel. 

Allereerst moet ik mij verontschuldigen voor het feit dat ik in dit artikel niet schrijf
over terpen en vliedbergen, zoals ik in de vorige editie van Klaver Vier had beloofd. Ik
heb daar een goede reden voor. Onlangs ben ik bij toeval in contact gekomen met een
aantal mensen van respectabele leeftijd, die mij van informatie konden voorzien
betreffende hofstede Paauwenburg én de familie die daar gewoond heeft. Omdat bleek
dat deze informatie een vervolg was op mijn vorige artikel - van april 2007 - heb ik
besloten om de terpen en vliedbergen voorlopig in de ijskast te zetten. 
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Francien (Sien) de Nooijer-Aarnoutse
foto: Jaco Simons

Hofstede Paauwenburg vanaf een andere zijde gezien. (1961) (bron: fotocollectie Gemeentearchief Vlissingen)

�ieuws van de wijkraad
door Henk van Vlimmeren

Eén van de laatste foto’s van hofstede Paauwenburg. (1963) De watergang langs de Thorbeckelaan/Groen van Prinstererlaan is dan net
aangelegd (bron: fotocollectie Gemeentearchief Vlissingen) 

Sloop flats
De bewoners van een deel van onze wijk waren flink
geschrokken van de plannen die zijn gemaakt om enke-
le prima bewoonbare flats te gaan slopen.
De wijkraad stuurde hierop een brief aan het College van
B& W waarin dringend werd verzocht deze plannen te
herzien en het woonplezier van haar burgers niet te ver-
storen. 
Wij volgen deze affaire op de voet en wijkraadlid Ellen
Contant is zeer actief in het bewonersplatform dat actie
voert om de sloop van de flats te voorkomen.
(Zoals bekend hebben de diverse acties geresulteerd in
een besluit van de gemeenteraad de zaak in de ijskast te
zetten).

Conferentie dorpsraden
Op 24 april heeft een delegatie van de wijkraad in
Heinkenszand deelgenomen aan een conferentie van
dorps- en wijkraden. Daar blijken er heel wat van te zijn

en de uitwisseling van informatie bleek zeer nuttig te
zijn voor de wijkraad Paauwenburg, die vergeleken met
andere wijkraden nog een betrekkelijk jonge organisatie
is.

Sculpturen in de wijk
Te zien is dat de sculpturen in de Dreesstraat inmiddels
onderhanden zijn genomen. Daarmee is de laatste van
de drie sculpturen weer in de oorspronkelijke staat her-
steld.

Volgende openbare vergadering: 27 juni in Open
Hof, aanvang 20.00 uur. 
Marieke Gels van de gemeente Vlissingen zal een inlei-
ding houden over de WMO (Wet Maatschappelijke
Ondersteuning). Hierover blijken veel vragen te bestaan.
Het is dus een kans om meer te weten te komen over
deze ingewikkelde wet.
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De aanwezigheid van de Huismus deed ons goed, vooral omdat we meer-
dere waarnemingen deden. Deze vroeger in de stedelijke omgeving mas-
saal voorkomende vogel, heeft het moeilijk in zijn voortbestaan. De oor-
zaak is de afwezigheid van nestmogelijkheden onder de daken: dakpannen
worden tegenwoordig hermetisch op elkaar aangesloten. Bovendien
komen er steeds meer platte daken.

Horen en zien
Als het om vogels gaat, kan een waarneming zowel met het oog als met het
oor worden gedaan, maar dit laatste vereist veel kennis en ervaring.
Daarover beschikt de deskundige die wij voor deze reportage hebben uit-
genodigd: Ben Smulders, publicist, gespecialiseerd in vogelwaarnemingen
en o.a. medeauteur van de eerste Avifauna van Walcheren.
Al meteen hoort hij aan het gekwetter langs de Chopinlaan dat hier de
Winterkoning zingt, een geluid dat we in en om Paauwenburg nog veel zul-
len horen. De Winterkoning is deze zomer volop aanwezig; merkwaardi-
gerwijs kan alleen een strenge winter het aantal reduceren…

Het is jammer dat het vandaag koud is en dat het waait en regent. Dat tem-
pert het vogelgezang. ’Bovendien zijn om deze tijd van het jaar de meeste
mannetjes reeds voorzien van een vrouwtje, zodat het minder belangrijk is
een lokroep te laten horen’, aldus Smulders, af en toe zelf door de tanden
fluitend om een gevederde vriend of vriendin tot een antwoord te verlei-
den…

Nog steeds wandelend binnen de bebouwing zien we de Kauw (ook
Torenkraai genoemd) en de Ekster en horen we de Tjiftjaf. Dit is tenmin-
ste een vogeltje dat duidelijk te herkennen valt, omdat het voortdurend de
eigen naam roept. Als je dit vogeltje ziet en het zwijgt, dan heb je als niet-
deskundige een flink probleem, omdat de Tjiftjaf sprekend lijkt op een
andere zangvogel, de Fitis. Het uiterlijke verschil is dat de Fitis licht
gekleurde poten heeft en de Tjiftjaf het met wat donkerder onderdanen
moet doen. Duidelijker is het verschil in geluid. De Fitis heeft een vloei-

ende muzikale zang. Eindigend met een sierlijk ’soeïet-soeïetoe’, aldus het
bij vogelaars meest gebruikte boek voor veldwaarnemingen ’de Vogelgids’,
ook wel ’de kist’ genoemd, naar zijn Nederlandse bewerker mr. J. Kist.
De Fitis werd deze dag op het gehoor waargenomen in het Nollebos.

’Tek-tek’
In Paauwenburg-drie zagen of hoorden we de Koolmees, Houtduif, en de
Wilde Eend. Ook zagen we een Tortelduif (niet te verwarren met de Turkse
Tortel, die zeer veel voorkomt en die we ook hebben waargenomen).
Smulders vond de waarneming van de Tortelduif interessant omdat deze
soort niet als algemeen in de bebouwde omgeving kan worden beschouwd.
In de watergangen van Paauwenburg is het Waterhoentje een vaste bewo-
ner. We zagen of hoorden (’kr-r-rk’) deze vogel vaak, en zeker in het
Nollebos.
Aan de Bachlaan namen we de Pimpelmees waar, een vogel die steeds
meer in de Paauwenburgse tuinen verschijnt.
Fazanten zagen we bij tientallen zodra we buiten de bebouwing kwamen.

Eén van de eerste geluiden die we opvingen in het ’Saunapark’ was dat van
de Kleine Karekiet, een vogel die ongetwijfeld weer zal terugkeren in
Paauwenburg als de rietkragen in de watergangen weer terug zijn.
In het Nollebos hoorden we de Roodborst (’tsik – snikitikitik’ – een zwak
’tsip’ – een dun klagend ’tsieh’). De Meerkoet werd gezien en de Zwartkop
en Tuinfluiter werden gehoord (beiden hebben een rijke zang, maar
maken ook geluiden als ’tek-tek’ en ’tsjurr’). Je moet dus een echte spe-
cialist zijn om deze dieren uit elkaar te houden.

Paverotti
Makkelijker te herkennen aan de zang is de Nachtegaal, die aanwezig is in
Saunapark en Nollebos. Dat deze vogel niet overdag zou zingen maar
alleen ’s avonds of ’s nachts is een fabeltje. Iedereen kan de hele dag en
nacht door, maar vooral ’s morgens vroeg genieten van de zang van dit
onaanzienlijke bruine vogeltje, de Paverotti onder de zangvogels. Als u een
luide zang hoort, met allerlei trillers, hoog en laag, geluiden als ’duu-duu-
duu’, ’tsjoe-tsjoek-tsjoek’ oplopend naar een prachtig crescendo: precies,
dat is de Nachtegaal.

Zanglijsters hebben we op verschillende plaatsen gehoord en natuurlijk
zagen we Spreeuwen en Kokmeeuwen.
In totaal zijn op deze willekeurige, winderige dag 28 vogelsoorten geteld.
Het zijn over het algemeen soorten die veel (tientallen) tot massaal (vele
honderden) in en om Paauwenburg voorkomen. Daarbij werden enkele
vogels, waarvan bekend is dat ze ook in Paauwenburg/Nollebos zijn, niet
geregistreerd, zoals de Kuifeend, Zwaluwsoorten, Koekkoek, Kwikstaart,
Groene Specht en Staartmees. Bij een éénmalige verkenning speelt
uiteraard het toeval een rol. 

Horatio
In het Nollebos troffen we op een ’publieksplaats’ een nest aan met
Blauwe Reigers. Deze forse vogels broeden hier al weer enkele jaren.
Een kolonie van tientallen nesten van de Blauwe Reiger is er tegenwoordig
in het bos bij de buitenplaats Ter Hooge in Middelburg. Nadat dit nestge-
bied na de oorlogsinundatie verlaten werd, is de Blauwe Reiger weer pre-
cies op deze plek teruggekeerd! Waarom juist hier? En hoe kunnen die rei-
gers weten dat hun voorouders hier ook al waren? Dit is onverklaarbaar,
althans voor het menselijk brein,  en het doet denken aan Shakespeare:
’Er is meer tussen hemel en aarde, Horatio, dan waarover gij ooit 
gedroomd hebt’.

Sjaak van der Linde

Tussen hemel en aarde
29 mei 2007, 06.30 uur. Binnen vijftig meter hadden we
al een stuk of vijf waarnemingen gedaan: de Merel,
Zwarte Kraai, Zilvermeeuw, Huismus en Blauwe Reiger
werden genoteerd in het boekje dat wij vroeger, als
leden van de Nederlandse Jeugdbond voor
Natuurstudie, de ‘excursieroman’ noemden.

In 1999 behaalde Theo Kerkhove het diploma illustratief
tekenaar; tot die tijd was hij jarenlang actief als compu-
terprogrammeur. Zijn atelier heeft hij aan huis, maar
het is geen atelier waar je kunt grasduinen in gereed
staand werk.
Dat komt doordat Kerkhove nagenoeg altijd in opdracht
werkt. Vooral door mond-tot-mond reclame is hij zo
intensief bezig dat er nauwelijks tijd overblijft voor vrij
werk.

Wat hij wel eens doet naast het portretteren van mensen
en dieren, is het maken van tekeningen en schilderijen
die te koop zijn via Internet of de lijstenmakerij ’Oker ’
in Vlissingen. Die fungeert zo’n beetje als galerie en via
deze winkel zijn bijvoorbeeld schilderijen van het talls-
hip ’Mir’ en de Boulevard verkocht. Waar de schilderij-
en blijven, is hem lang niet altijd bekend. Zo zwerft er
ergens in Amerika een schilderij rond van de Vlissingse
Zeevaartschool… In Oker is nu weer een pentekening,
ingekleurd met Fransgrijs oliepotlood te zien, voorstel-
lende de Oranjemolen en omgeving, afmeting 1 meter
bij 60 cm. Waar zo’n schilderij terechtkomt valt niet te

voorspellen. Wat Kerkhove nu in elk geval doet is goede
foto’s bewaren van zijn huidige werk. Toen hij begon
deed hij dat niet; ongeveer de helft heeft hij nog met zijn
camera kunnen achterhalen…

Zijn werkwijze kan van persoon tot persoon verschillen.
Volwassenen kunnen kiezen voor enkele poseer-sessies.
Bij kinderen ligt dit een stuk moeilijker, omdat die vaak
een hekel hebben aan lang stil zitten. Hij werkt dan met
voorbeeld-foto’s, die overigens ook pas tot stand komen
in een poseer-sessie. Soms moet wel met een foto wor-
den gewerkt, bijvoorbeeld als een portret als verrassend
cadeau is bedoeld. Dieren worden altijd van foto geschil-
derd en het komt ook voor dat mensen een schilderij
willen hebben van een overleden naaste.
De techniek van de schilderijen is gebaseerd op de 16e
en 17e eeuwse schilderkunst: eerst wordt een tekening
aangebracht, daarna volgt een onderschildering, en ver-
volgens worden transparante lagen verf (’glaceringen’)
aangebracht. Wie dat wil kan de vorderingen van zijn of
haar opdracht - Theo levert desgewenst ook stillevens –
via e-mail volgen.

’Antonus Cornelis’, zoals Theo Kerkhove signeert, zegt
dat zijn werk als figuratief/realistisch kan worden
beschouwd, waarbij de illustratieve tekenstijl duidelijk
’doordringt’ in het uiteindelijke resultaat.

Dat Kerkhove van vele markten thuis is, blijkt uit het feit
dat hij al tot drie keer toe een Klavecimbel heeft beschil-
derd. Het gaat daarbij om zeer vakkundig gebouwde
replica’s van 17e eeuwse instrumenten, die ook als ori-

gineel schitterend waren gelakt, met bladgoud bezet en
waren beschilderd met elementen uit de natuur of met
allegorische voorstellingen.
Momenteel is er weer een klavecimbel-project in het
verschiet (het origineel staat in Londen), waarvoor Theo
een studie moet maken hoe Chinese motieven moeten
worden geschilderd en hoe verf origineel werd gemaakt.

Theo Kerkhove: atelier@kunstenaarsplein.nl

Antonus Cornelis: klassiek portretschilder
’Wil je ook de innerlijke schoonheid van iemand weergeven, dan is er een vertrou-
wensband nodig met je model. Je kijkt dus niet alleen, je voert ook gesprekken, voor-
dat je aan de slag gaat’. Theo Kerkhove (48) is portretschilder en hij heeft het er flink
druk mee, ook al omdat hij zich niet beperkt tot portretteren van mensen. Hij heeft
nogal wat honden vereeuwigd, maar ook paarden en een Ara en hij hoopt dat er nog
eens iemand een schilderij wil hebben van een koe of een prijsstier. Ook het schilde-
ren van dieren vergt een kijkje in het innerlijk. Dieren kunnen fel zijn, wispelturig of
slim. ’Dat zie je voornamelijk aan de ogen’, aldus Theo.
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Karpers
We hoorden van steeds meer mensen dat in de water-
gangen van Paauwenburg veel karpers voorkomen. En
dat nog wel toen het baggerwerk in de watergangen nog
moest plaatsvinden. In die tijd was de kwaliteit van het
water gewoon slecht te noemen. Na het baggeren zwem-
men ze weer vrolijk rond in water dat een heel wat bete-
re kwaliteit heeft gekregen. Wat zijn die karpers eigen-
lijk voor vissen?

Hoewel we de karper als een echte Nederlandse vis beschouwen komt hij van nature niet in ons land voor.
Vanuit de Kaspische Zee heeft de vis zich verspreid naar China, naar het gebied rond de Zwarte Zee en de
Donau. Via de Donau kwam de vis in de rest van Europa terecht. De Romeinen die de vis erg waardeerden als
voedsel hebben druk aan de verspreiding meegewerkt. Later hebben de monniken er veel toe bijgedragen dat
de karper zich over geheel Europa heeft verspreid. Door hun kweekactiviteiten zijn verschillende variaties ont-
staan zoals de schubkarper, spiegelkarper en rijenkarper. Bovendien werd er ook veel energie gestoken in het
kweken van allerlei mooie vormen voor aquaria en vijvers. De karpers die in de watergangen van Paauwenburg
leven zijn afkomstig uit de grote vijver van Der Boede die 15 jaar geleden werd leeggevist. Op advies van sport-
vissers zijn die vissen toen in Paauwenburg uitgezet.

De karper (Cyprinus carpio) is een beenvis uit de orde van de karperachtigen. Hij kan maximaal 120 cm lang
worden en de zwaarste die ooit werd gevangen (in Frankrijk) woog maar liefst 37 kilo. Exemplaren die zo
zwaar zijn kunnen wel 30 tot 40 jaar oud zijn. Omdat ze zich maar weinig succesvol voortplanten zijn ook el-
ders in Nederland karpers uitgezet. Door deze uitzettingen komen karpers op het ogenblik in vrijwel het hele
land voor.

Karpers zijn herkenbaar aan zijn vier baarddraden waarvan twee korte op de bovenlip en twee lang in de
mondhoeken. De vis heeft een lange rugvin waarvan de eerste vinstralen zeer stevig zijn. De karper vindt zijn
voedsel door de bodem om te woelen. Vooral direct na zonsopgang is dat vaak te zien. De vis staat dan met
zijn neus naar beneden gericht in het water. Als het water niet erg diep is kan men dan soms zelfs de staart-
vinnen zien. Het dier is dan op zoek naar zijn voedsel dat hoofdzakelijk bestaat uit insectenlarven, kreeft-
achtigen, weekdieren en ook planten.
De paaitijd valt, afhankelijk van de watertemperatuur, in mei en juni. Die paai vindt dan plaats in rustig ondiep
water in begroeide gebieden waar de eieren aan de planten worden vastgezet. Bij een gunstige watertempera-
tuur kan de nieuwe generatie al in oktober een lengte van 10 cm hebben bereikt. Na 3 tot 4 jaar zijn deze
exemplaren geslachtsrijp.
Omdat de smaak van de karper door veel mensen wordt gewaardeerd wordt er veel door sportvissers op gevist.
Op Internet staan talloze sites met tips hoe, waar en met welk materiaal je karpers kunt vangen. Er is een
gesloten periode vastgesteld van 1 april tot de laatste zaterdag van mei. Volgens de sportvissers die wij gespro-
ken hebben, is de karper een vis die bij het vissen veel spanning en visplezier oplevert. Maar de meeste sport-
vissers laten hem na het vangen weer vrij in het water. Het grootste exemplaar dat in onze wijk werd gevangen
had een lengte van 90 cm.

Niet alle sportvissers zetten de dieren terug. Ons werd verteld dat in het water van de Chopinlaan nogal eens
Aziatische sportvissers zijn die alles wat ze vangen mee naar huis nemen. In Azië komen karpers zeer veel
voor, ze zijn een populair volksvoedsel en er bestaan talloze recepten om deze vis smakelijk ter tafel te bren-
gen. Ook erg bekend is de Gefilte Fish uit de Joodse keuken waar de koosjere karper de hoofdrol in speelt. Niet
zo enthousiast over de karpers in onze wijk is de pachter van het water, die alle visrechten in Paauwenburg
heeft. Het betreft een vis en palingbedrijf dat commercieel vist op paling in onze watergangen. De karpers zijn
daarbij in de fuiken nogal eens een plaag. Over deze activiteiten zullen wij in een volgende uitgave van deze
krant wat meer vertellen.
Wij danken Ruud Keersemeeckers die ons veel informatie over karpers in Paauwenburg verstrekte.

De vissertjes aan het water aan de Savornin Lohmanlaan: Mandy Nijholt met voorn, Nikita Nijholt met roze gevlekt shirt, Edwin
Everts met zwart/wit shirt , Mink Louwerse met grijs shirt, Veerle Louwerse met lang haar en Jian Louwerse meisje met rood shirt .

De natuur in Paauwenburg door Henk van Vlimmeren

Opnieuw is er nu een man, die het gebied ’toeristische
prikkels’ wil geven. Maar ditmaal ligt er in heel
Paauwenburg echt niemand wakker van, want de naam
van die man is Jaap Ventevogel. In een ver verleden werd
hij, onder meer als lid van gedeputeerde staten, nog wel
serieus genomen. Maar de laatste jaren heeft hij zoveel
proefballonnetjes en luchtkastelen zien sneuvelen, dat
weinigen nog enige waarde hechten aan zijn luchtfietse-
rij.

Zo ongeveer in zijn achtertuin, in de Kleine Spuikom,
zag hij grote kansen voor een beeldentuin. Ook wilde hij
toeristisch Vlissingen opstoten in de vaart der volkeren
door een aquatisch educatief centrum in de
Binnenhavens en de Timmerfabriek leek hem heel
geschikt voor een casino. Al die ideeën zijn inmiddels in
de vergetelheid verdwenen. En de Paauwenburgers
weten dat het met een onrealistisch plan om een hotel
op de Nolledijk te bouwen niet anders zal gaan.

Sjef van Wijnen (’Laten we eerst maar eens zorgen dat
Britannia weer een respectabele horecaonderneming
wordt’) verwijst de suggestie voor een hotel op de
Nolledijk naar de prullenmand. Dit PvdA-raadslid zegt
ook: ’We moeten niet het hele gebied op slot doen voor
alle recreatieve ontwikkelingen. Zo kan een bepaalde
uitbreiding van het saunacomplex best in het karakter

van dit gebied passen. Maar we moeten pas beslissingen
nemen, nadat grote groepen mensen zijn gehoord’.

Voor Van Wijnen is het duidelijk, dat het oude plan om
de manege aan de Gerbrandystraat te verplaatsen naar
een terrein in de buurt van de Verlengde Van
Woelderenlaan van de baan is: ’De club heeft geen cent
te makken en de gemeente is zeker niet van plan enor-
me bedragen in deze verhuizing te steken. Maar over
een verplaatsing van de banen van tennisclub De
Schelde moet, in overleg met deze club, gesproken kun-
nen worden’.

Niek Peeters heeft het liefst dat iedereen met zijn vingers
van het Nollebos en het Westduingebied afblijft. Voor het
plan Zwakke Schakels moet de zeewering langs dit
gebied versterkt worden: ’Ik heb het liefst dat die ver-
sterking buitendijks gebeurt. Dan kan het Nollebos blij-
ven zoals het is’. 

Frans van Spaandonk wijst er op dat door de uitvoering
van het plan Zwakke Schakels veel moet gebeuren.
’Daarbij kan er toeristisch ook een kwaliteitsslag worden
gemaakt. Maar ik ben geen ontwerper. Ik zou een beroep
willen doen op landschapsarchitecten en andere ont-
werpers om een zo aantrekkelijk mogelijk plan voor dit
gebied te ontwikkelen’.

Geen bijval voor idee hotel
op de Nolledijk
Als er bij deze of gene weer eens een plan opborrelde om toeristische accommodaties
in het Nollebos en het aangrenzende Westduinpark tot stand te brengen, kwam in de
afgelopen jaren bijna geheel Paauwenburg in opstand. Vrijwel iedereen was het er over
eens, dat deze groene long van Vlissingen, zo ongerept en zo rustig mogelijk moet blij-
ven.

Wijkdag 2007
De traditionele wijkdag Paauwenburg wordt dit jaar gehouden op zaterdag 8 september. In en om

het wijkcentrum Open Hof is er dan van alles te zien over de activiteiten in het centrum, omlijst

door een aantal andere publiekstrekkers. De dag wordt afgesloten met een wijkbarbecue en dans-

muziek. Met een aparte folder worden de inwoners van Paauwenburg tzt op de hoogte gesteld.

Tijdens de wijkdag worden ook de prijswinnaars bekend gemaakt van de tuinwedstrijd, die dit

jaar in de omgeving van de Van Hallstraat wordt gehouden.
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over zorg en wat Zorgstroom 
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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

Loopt u gerust eens binnen
op ons spreekuur:

maandag tot en met vrijdag
van 10.30 tot 12.00 uur

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

Van Hogendorpweg 58A
Tel. 0118-491391

dagverzorgingpaauwenburg@zorgstroom.nl

De vijfjarige Emelie Polderman is helemaal in haar nop-
jes. Nog maar een paar maanden geleden kwam ze in de
Cirkel wonen en riep toen gelijk dat ze die bollen graag
wilde verven. ’Toen die brief voor de opknapbeurt in de
bus viel, ging haar wens in vervulling’, zegt haar vader
Aubrey Polderman. Emilie vond het lastig om te kiezen
wat ze op de bol zou schilderen maar uiteindelijk werd
het de koningin mét kroon: in geel op een zilveren
ondergrond. 

De zusjes Britt (6) en Freya (3) en grote broer Nils
Willems (8) hoeven niet echt te kiezen want ze hebben
maar liefst vijf bollen tot hun beschikking. Zo is er 
plaats voor een beer, een bij, een mannetje met stropdas
én een prinsessenbol. Nils schildert stoere bliksem-
schichten op zijn bol. ’De kleur oranje heb ik zelf
gemaakt, want die hadden ze niet’. 
Echte meidenbollen zijn het geworden, de bollen die
Sharon Michielsen (7) en haar vriendinnetje Annabel
(6) hebben geschilderd: de kleuren roze en paars als
ondergrond met daarop gouden en zilveren hartjes en
op de tweede bol een vlinder. Annabel woont in een

andere wijk maar toen ze hoorde van de schilderactie
wilde ze maar wat graag haar vriendin helpen. Nu rest er
nog één bol, daar moet de vader van Sharon bij helpen.
Maar eerst moeten de meiden het nog eens zien te wor-
den: Wordt het een afbeelding van Diddl of toch K3?

De schilderactie werkte aanstekelijk: nog steeds zijn er
bewoners van de Cirkel die de bollen voor hun deur
beschilderen. Zodoende heeft meer dan de helft van de
bollen tot nu toe een nieuwe look gekregen.

Ellen Contant

Wereldbol wordt aardbei
Op drie zonovergoten dagen eind april kregen de bollen in de Cirkel weer een fris,
nieuw uiterlijk. Dat was de hoogste tijd vonden de bewoners van de Cirkel. De bollen
waren jaren geleden voor het laatst geverfd en de meeste zagen er door wind niet meer
uit. Medebewoners Ollie Berrevoets en Claudia Sondervan regelden de verf via
Palladium en zo konden de bewoners aan de slag.

Eva Berrevoets (14) bij de wereldbol die veranderd is in een ’verse’ aardbei.

De zusjes Willems: Britt van zes jaar en Freya van drie jaar weten wel raad met de verf.

De Foto Van Fons
Een verhaal dat je niet kwijt kunt
Soms denk je een goede analyse, een opvatting, of een plan te hebben, dat je - tot je eigen verbazing - aan de
straatstenen niet kwijt kunt. Zo vinden deskundigen die twijfelen aan de theorieën over de aardopwarming
geen gehoor, ook al staven zij hun mening met cijfers en feiten. Zelfs over objectieve gegevens is geen discus-
sie mogelijk. Waarom? Omdat er niet valt op te roeien tegen de heersende publieke opinie en daarmee verband
houdende belangen. Ook het gros van de publiciteitsmedia roeit liever met de stroom mee dan er tegenin.
In Vlissingen heerst onder de bevolking grote scepsis over de plannen voor woningbouw en het aanzien van de
stad. Het al jaren braakliggende Middengebied is een steen des aanstoots. De bouwplannen voor de Kom, waar
niemand meer wat van hoort - hoe staat het daar mee? Rechtgeaarde Vlissingers schamen zich voor het ver-
loederde Brittannia-complex. Getwist wordt over de naam van het Scheldeterrein alsof er niets belangrijkers
aan de hand is… Makelaars waarschuwen dat het niet goed gaat in Vlissingen. Velen vinden het gemeentelijk
beleid zwalkend.
En juist in deze sfeer kwam L’Escaut, aanvankelijk gesteund door de gemeente, met een plan om nog maar
eens 600 woningen te slopen. En even los van de vraag of dit een goed of verkeerd plan is: het komt op een
moment dat je dit verhaal niet kwijt kunt. Natuurlijk hebben huurders bezwaren tegen het slopen van hun
woning; dat zal in het algemeen altijd zo zijn, maar in dit geval hebben ze ook de stroom van de publieke en
politieke opinie mee. Zowel L’Escaut als de gemeente hebben dit aspect blijkbaar onvoldoende onderkend.
L’Escaut zou er goed aan doen zich te concentreren op nieuwbouw op de plekken die nu braak liggen. 
’Slopen’ zou een verboden begrip moeten zijn.

In genuanceerde vorm kan de verbetering van het Vlissingse woningbestand weer aan de orde komen zodra de
nieuwbouw vruchten gaat afwerpen. Nu dreigen met terugvallen op een afspraak uit het verleden om nóg meer
woningen te slopen, is het slechtst denkbare alternatief!

Observaties door Jan van ’t Eiland


