
Tijdelijke opname is bedoeld voor mensen die door
een lichamelijke aandoening tijdelijk niet thuis kun-
nen wonen. Voorbeelden: iemand komt uit het zie-
kenhuis en er is thuis geen verzorging; iemand moet
naar een verpleeghuis, maar er is nog geen plaats; de
partner moet naar het ziekenhuis en de achterblij-
vende persoon kan niet voor zichzelf zorgen.

Om in aanmerkig te komen voor tijdelijke opname is
een indicatie nodig van het Centrum Indicatiestelling
Zorg (CIZ). In principe is het advies een verkorte
indicatie van zes weken, die, indien nodig, verlengd
kan worden met nogmaals zes weken. 
In gevallen waar het niet anders kan, is nogmaals ver-
lenging mogelijk.

In de Regenboogflat aan de Troelstraweg is in samen-
werking met L’Escaut een hele etage beschikbaar voor
Zorgstroom. Er werkt een team van negen personen;
drie zijn er constant voor de nachtdienst en zes voor
de dag- en avonddiensten. Per dienst werkt men acht
uur, wisselend van 07.00 tot 15.00, van 15.00 tot
23.00 en van 23.00 tot 07.00 uur. 

In januari begonnen en nu kan het team al zeggen
dat de  bezetting 80 tot 100 procent is. Er blijkt dus
duidelijk behoefte te zijn aan deze vorm van verzor-
ging 

Er zijn vier ruime, lichte appartementen met centraal
het kantoor. Elk appartement heeft een woonkamer
met keukenblok, een zeer ruime badkamer en een
fijne slaapkamer. Ook is er plaats voor wat spullen
van thuis. Men kan bezoek ontvangen en eventueel
kan  een bed geplaatst worden voor een familielid.
Wie er toe in staat is kan zelf boodschappen gaan
doen of een eindje gaan wandelen. Men wordt zelfs
gestimuleerd om zoveel mogelijk actief te zijn. De
basismaaltijden worden door Zorgstroom verzorgd,
iets extra’s zoals een koekje bij de koffie mag de
bewoner zelf regelen of de familie doet dat. Sommige
mensen willen niet meer weg bij de tijdelijke opvang,
maar dat is niet de bedoeling, hoe gezellig het er ook
is...
Het geeft ook rust in de familie, als men ziet dat
iemand goed verzorgd wordt en in de gaten wordt
gehouden. 

Uiteindelijk wordt via het centraal opnamepunt van
Zorgstroom geregeld waar iemand het beste naar toe
kan; er zijn op Walcheren meerdere lokaties.
Ter voorkoming van vergissingen: tijdelijke opname
is geen wijkvoorziening.

Voor informatie over de tijdelijke opname:
dagverzorgingpaauwenburg@zorgstroom.nl 
Of telefoon (0118) 491391

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

Duidelijk behoefte aan tijdelijke opname
Sinds januari dit jaar is in de Regenboogflat aan de Troelstraweg de tijdelijke
opname van Zorgstroom gevestigd. Veel bewoners van Paauwenburg vragen zich af
wat dat precies inhoudt, een ’tijdelijke opname’. 

De medewerkers van het team Tijdelijke Opname van Zorgstroom.

Maar bestudering van de cijfers en de vele kolommen in
deze top-100 geeft toch een beter beeld van het zieken-
huis Walcheren. Als het uitsluitend om het vakman-
schap van de artsen en de inzet van het verplegend per-
soneel zou gaan, zou het Vlissingse hospitaal aanzienlijk
hoger score. Waardoor scoort ziekenhuis Walcheren dan
zo laag? Omdat het waardeoordeel van de patiënten voor
dit ziekenhuis niet groot is. 

Op een schaal van 12 kreeg het Vlissingse ziekenhuis in
de rubriek ’oordeel van de patiënten’ een nul… En let
wel: de totaalscore wordt voor niet minder dan voor
twintig procent (een vijfde deel) beïnvloed door het oor-
deel van de patiënten. Bij alle medische onderdelen
scoort Vlissingen 38 sterren. 

Daarentegen staat bijvoorbeeld het Deventer ziekenhuis
met 33 sterren en het Universitair Medische Centrum
Groningen met 32 sterren hoger dan Vlissingen omdat
bij het patiëntenoordeel daar een zeven uit de bus
kwam. 

Slechts vier ziekenhuizen kregen voor het patiëntenoor-
deel een nul, waarbij ook het Oosterscheldeziekenhuis
in Goes. De conclusie moet zijn dat Walchenaren en
Bevelanders een zwartgallig beeld hebben van ’hun’ zie-
kenhuizen. 

Als we nu eens stoppen met elkaar aan te praten dat
’onze’ ziekenhuizen ondermaats zijn, dan zijn we al een
eind verder. En de pr van de ziekenhuizen mag wel iets
ondernemen om het imago te verbeteren. 

Bij veel onderwerpen scoorde het ziekenhuis Walcheren
maximaal of bijna maximaal, zoals behandeling doorlig-
wonden na operatie, medicijngegevens van ’buiten’ in
computer beschikbaar, aantal operaties gescheurde
buikslagader, pijnservice aanwezig, operaties dikke
darm, afzeggen van operaties (slechts 1,2 procent), kei-
zersnede, zowel gepland als ongepland, oogcontrole dia-
betici, heropname na behandeling hartfalen, heupope-
ratie binnen 24 uur, onderscheid in ernst heupbreuk,
uitslag borsttumor binnen vijf dagen.

Ziekenhuis Walcheren verdient
in top-100 meer dan 89e plaats
Voor de bewoners van Paauwenburg ligt het ziekenhuis Walcheren aan de
Koudekerkseweg zo ongeveer naast de deur. Geen wonder dus dat er in deze wijk extra
belangstelling bestaat voor alle publiciteit over dit ziekenhuis. Ongetwijfeld was het
voor velen teleurstellend dat het Vlissingse ziekenhuis in de door het Algemeen
Dagblad gepubliceerde top 100 van de ziekenhuizen in Nederland een zeer beschei-
den 89e plaats in beslag neemt. 

Het leek zo’n goed plan: ondergrondse vuilcontainers
met een aparte opening (groen) voor het GFT-afval
(groente, fruit en tuin) en een aparte opening
(grijs/zwart) voor het restafval. Maar de conclusie moet
zijn dat de meeste flatbewoners lak hebben aan het
scheiden van hun afval en dus lak hebben aan het
milieu. 

Al betrekkelijk snel na de plaatsing van de containers
bleek dat het GFT-afval in de containers voor de flats
voor tachtig procent bestond uit ’restafval’ met andere

woorden uit plastic flessen, veel verpakkingsmateriaal,
maandverband en wat de mensen zoal wegdoen.
Kortom, de meeste bewoners deponeerden ook in de
opening voor GFT-afval hun ’ normale’ vuilniszakken. 

Voor de ’hoogbouw’ lukt het dus niet, maar voor de
’laagbouw’ wel. Want bewoners, die zowel een groene
bak als een grijs/zwarte bak hebben, scheiden het afval
wel. Met de inhoud van de groene bakken heeft de
gemeente dus geen probleem.

Scheiden huisvuil flats mislukking
Het is op een mislukking uitgelopen. Tot een andere conclusie kan ambtenaar Theo
Marinusse van de gemeente Vlissingen niet komen over het scheiden van huisafval in
de containers voor de Regenboogflats en ook voor de andere flats (onder meer de
Schaepmanstraat) in Paauwenburg.



Jos Tuns en zijn vrouw Diana wonen sinds augustus
2000 in Paauwenburg met hun zoon Kevin van 18 en
hun dochter Esther van 16 jaar. Daarvoor woonden ze
15 jaar in Borssele, waar ze het erg naar hun zin had-
den. Maar voor de kinderen was het handiger om in
een stad te wonen dan in Borssele, vanwege de
afstand naar de scholen en verenigingen. 

Kevin en Esther voetballen op het ogenblik allebei bij
GPC, Kevin in het elftal van de A-junioren en Esther in
het meisjes-B elftal.
Vader Jos is als sportmasseur ook heel erg betrokken
bij de voetbal. Hij is verzorger/sportmasseur bij het
eerste elftal van voetbalvereniging Zeelandia-Middel-
burg voor het zesde seizoen. Het is vanzelfsprekend
dat hij ook sportief is. Fietsend naar het werk, bij de
kerncentrale te Borssele. Een aardig afstandje! Hij
doet aan hardlopen; gaat voor de tweede keer mee-
doen aan de kustmarathon.

Op zestienjarige leeftijd voetbalde hij bij DBGC op
Goeree-Overflakkee bij de junioren een zware wed-
strijd, waardoor hij helemaal in de kreukels ging en
voor de eerste keer met een masseur te maken kreeg.
Dat was Siep van Dongen. Jos was zo onder de indruk
van de positieve uitwerking na de behandeling, dat hij
totaal in de ban raakte van massage. Regelmatig keek
hij Siep op de vingers en masseren werd een passie.
Zeven jaar geleden werd hij door Diana aangespoord
een cursus te volgen. Toen hij geslaagd was als NGS-
masseur zette hij meteen een bordje in de tuin.
Boven werd een slaapkamer als praktijkruimte inge-
richt met een prachtige massagetafel.

Om goed op de hoogte te blijven van alle nieuwe 
kneepjes van het vak moet Jos regelmatig naar herha-
lingscursussen. Ook kwam er iets nieuws op zijn pad:

Kinesio taping. Daarvoor ging hij naar België waar dr.
Kenzo Kase, een Japanse arts, een eenmalige cursus
gaf voor Europa. Van de 21 cursisten uit Nederland
slaagden er zeven en is Jos er één van. Hij mag zich nu
instructeur noemen, met de bevoegdheid cursus te
geven. Kinesio taping is een behandeling met een spe-
ciaal soort tape voor verbetering van de lichaamshou-
ding en voor een snel herstel van sportblessures. De
aangebrachte tape zorgt voor een betere afvoer van
afval-  en een betere aanvoer van bouwstoffen.
Ook bandageren, blessure preventie, ontspannings-
massage, Reiki, Shiatsu, stoelmassage, sportmassage,
voetreflexzone therapie hebben zijn interesse. 
Jos completeert zijn deskundigheid met diploma’s
voor EHBO, EHBSO, reanimatie en AED. Als vrijwilliger
zat hij al tien jaar bij de bedrijfsbrandweer van het
bedrijf waar hij werkt.

Bij al deze bezigheden heeft hij ook een baan bij de
bedrijfsbeveiliging van de kerncentrale in Borssele,
want, zoals hij zelf zegt, je kunt van sportmassage niet
leven, vooral niet in Zeeland. ’Als ze me zouden vra-
gen om sportmasseur en verzorger te worden bij
Feijenoord, dan weet ik het zonet nog niet…’
De familie Tuns woont in elk geval plezierig in deze
wijk. In de Wagnerlaan is het altijd rustig, ongeveer zo
als in Borssele. Ook het winkelcentrum is een genot,
lekker dichtbij. Mochten de Tunsen nog eens  verhui-
zen in de toekomst, dan in elk geval binnen
Paauwenburg. 

Een behandeling door Jos Tuns Sportmasseur is
alleen op afspraak.
Telefoon: 0118-471399  Mobiel: 06-20455500
E-mail: jostunsmasseur@zeelandnet.nl
Voor meer  informatie bekijk de website:
www.jostunsmasseur.nl

Gespecialiseerd in:

Schoonheidsbehandelingen
Visagie
Dames- en herenhairstyling

Tevens distributeur van:

ShapeWorks (Herbalife)

Jessica Windt-Schoonen
Chopinlaan 41
4384 JH Vlissingen
Tel.: 0118-466504/06-50922360

Alléén volgens afspraak

GENTILESSE

SCHOONHEIDSSALON

De Galgeweg.

Dit keer wordt de betekenis van de Galgeweg nader bekeken. Deze weg bevindt
zich ten noorden van onze wijk vanaf Der Boede tot aan de Bachlaan, evenwijdig
aan de Brahmslaan en de Mendelssohnlaan en zo verder tot aan de duinen bij
hotel Westduin. Het aangrenzende gebied tussen de Verlengde van Woelderenlaan
en de Galgeweg heet het Galgebos

Iedereen denkt natuurlijk meteen aan een galg, waaraan iemand werd opgehangen, en zo is het ook. 
De vaste of stadsgalg stond meestal op een opvallende plek aan de rand van de plaats of van het rechtsgebied.
In Groningen bijvoorbeeld herinnert de Wipstraat aan de plek waar de galg stond. In Zwolle is er zelfs een hele
wijk (Wipstrik) naar vernoemd. In Leiden bevindt zich het galgenwater, de plek waar vroeger de galg stond. In
Amsterdam lag aan de overkant van het IJ op de Volewijck het Galgenveld. Plaatsen in heuvelachtig gebied, zoals
Arnhem, hebben vaak een Galgenberg. Utrecht kent zijn Galgenwaard, oorspronkelijk een open ruimte buiten
de stadsmuren waar de stadsgalg stond opgesteld - de executies zelf werden door gaans op het Neude voltrok-
ken. De Westerdijk bij Hoorn kent nog een Galgenbocht. De plek van de galg was vooral strategisch en bedoeld
om bezoekers duidelijk te maken dat de wet hier serieus genomen diende te worden. Ook in Vlissingen is een
Galgeweg. De galg die aan deze weg was opgericht moest aan piraten duidelijk maken dat zij niet welkom waren
in de stad.

Een galg is een stellage waarmee men veroordeelden door middel van ophanging ter dood bracht. Buiten de
stadsmuren was vaak een vaste of stadsgalg, vaak opgetrokken uit steen, waar de stoffelijke resten van geëxe-
cuteerden werden 'tentoongesteld'. De galg wordt ook wel schavot genoemd. Bijvoorbeeld: iemand naar het
schavot sturen. Dit staat evenwel voor de hele (tijdelijke) stellage waarop ten overstaan van een verzamelde
menigte de doodstraf voltrokken werd. Dit was meestal op het centrale marktplein van een stad. Ook de aan-
duiding wip of wipstrik komt voor. De wip is het luik waarop de veroordeelde stond en dat werd geopend om
hem te laten vallen, een verbetering die in de 18e eeuw werd ingevoerd. De uitdrukking 'op de wip staan' bete-
kent dus eigenlijk: op het punt staan opgehangen te worden. Voorheen stond de veroordeelde soms op een
stoel, die onder hem vandaan werd geschopt. Hij stond dus 'op de schopstoel' (ook niet al te best). Een variant
was het onder de galg vandaan rijden van een kar waar de ter dood veroordeelde op had plaats moeten nemen.
Een andere methode was die waarbij de veroordeelde een ladder op werd gedwongen om er vervolgens, met de
strop om de nek, door de beul vanaf geduwd te worden. Ook het ophijsen kwam voor, maar dat stond garant
voor een langzame en pijnlijke dood. Vaak trokken de beul en zijn beulsknechten dan met alle kracht aan het
spartelende lichaam om de nek van hun slachtoffer te breken en zo het intreden van de dood te bespoedigen.

Straatnamen verklaardWaarom 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
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Uw advertentie in
de Klaver Vier?

Bel 0118-462860

De vakanties zijn weer voorbij en dus is onze redactie ook weer aan de slag gegaan
voor het nieuwe septembernummer van de Klaver Vier. Op zoek naar nieuws en
interessante onderwerpen voor onze lezers. Voor dit artikel werd een bezoek
gebracht aan Jos Tuns in de Wagnerlaan en hij is sportmasseur.



Ongeveer tussen de jaren 1600 en 1750 heeft in de
uiterste zuidwesthoek van de Heerlijkheid Koudekerke
Zwanenburg gestaan, een buitenplaats met kasteel-
achtige uitstraling. De naam werd blijkbaar populair,
want op Walcheren hebben een zomerverblijf onder
Oostkapelle en een boerderij in de buurt van Oost-
Souburg met die identiteit bestaan.
De eerste vermelding van buitenplaats Zwanenburg -
vroeger gespeld als Swanenburg(h) of Swanenburch(t) -
vinden we op de Zeelandia Comitatus van Willem Blaeu.
Naast de vele dorpen en enkele steden op Walcheren
worden slechts een paar belangrijke hoven vermeld.
Zwanenburg is één van die markant aangegeven plek-
ken. Blaeu vervaardigde deze kaart tussen 1635 en
1638, maar baseerde zich op oud materiaal, namelijk
uit de periode 1598-1615. 

De eerste bewoners van het kasteel waren lieden uit het
'edele en aanzienlijke' geslacht Ingels(e). Leden uit deze
familie bekleedden hoge functies, zoals die van burge-
meester, statenlid van Zeeland en VOC-bestuurder. De
reeds genoemde Smallegange schrijft in zijn Cronyk dat
Apollonius Ingels - geboren in de eerste helft van de
zeventiende eeuw - de bouwheer was van Swanenburg.
Gezien de genoemde vermelding op de kaart van
Walcheren uit 1598-1615 mogen we aannemen dat hij
een reeds bestaande buitenplaats - van één van zijn 
voorouders? - liet ver- of herbouwen tot een verblijf van
indrukwekkende omvang. (zie tekening van het familie-
wapen van Ingels)

Na het ter ziele gaan van de buitenplaats, vóór het jaar
1750, blijft de boerenhofstede bestaan. Van de bewoners
weten we weinig meer dan hun namen. Zo komen we
aan het begin van de negentiende eeuw eigenaren tegen
als A.G.C. Slicher en daarna zijn weduwe Wilhelmina
Cornelia van den Brande - zij had destijds ook kasteel
Westhove bij Oostkapelle in bezit. In de tweede helft van
die eeuw stuiten we op mevrouw J.J.M. Slicher en haar
man W.L.M. Heldervier en in 1878 op Auguste Charles
Constant, secretaris van legatie bij de Belgische ambas-

sade, en vervolgens diens echtgenote mevrouw Garnier.

Mattheüs Gargon zegt in zijn Walcherse Arkadia (een
beschrijving van het eiland uit 1715-1717) dat
Zwanenburg genoemd is naar de vele zwanen die in de
gracht rondom de buitenplaats zwommen. Jacob
Verheye van Citters, oudheidkundige, schrijft in zijn aan-
tekeningen uit 1801 echter dat het geheel genoemd is
naar een water, de Swaan geheten. Het blijft onzeker
waar de naam op gebaseerd werd.
In de eerste helft van de negentiende eeuw werden er op
het grondgebied van de voormalige buitenplaats ver-
schillende panden bijgebouwd. Ze stonden pal naast de
boerderij. 
Tussen 1923-1924 en 1940 werd de boerderij van
Zwanenburg gepacht door de familie De Visser. De ande-
re drie boerenhuizen werden bewoond door de familie
Stroo, de familie Maas en de familie Van Vlaanderen.
(zie foto's a en b) Zij bezaten gemengde boerenbedrijf-
jes, met bouwland en wat vee. 

Als in mei 1940 de oorlogshandelingen losbarsten in
Vlissingen blijft alleen de familie Stroo in het gebied
wonen. De Duitsers bouwen in de duinen een zogeheten
kustbatterij met de naam Veste Heldburg. In de volks-
mond wordt het verdedigingswerk Zwanenburg
genoemd. De batterij is voorzien van een kanon. Als
deze in actie komt, worden, vanwege de luchtdruk, tel-
kens enkele dakpannen van het huis van de Stroo’s
afgeblazen. In oktober 1944 worden op vier plaatsen de
Walcherse dijken gebombardeerd door de geallieerden,
waaronder de Vlissingse Nolledijk. Het eiland wordt
daardoor onder water gezet, met als doel de Duitse
bezetter te verjagen. Het duurt vervolgens bijna een jaar
om Walcheren vrij van water te maken. Door het geweld
worden alle panden, inclusief hofstede Zwanenburg ver-
woest. 

Zoals bleek is het kasteel al meer dan 250 jaar geleden
ter ziele gegaan en moest de overgebleven hofstede het
63 jaar geleden ontgelden. Hebben we dan helemaal
niets meer dat aan Zwanenburg doet herinneren?
Gelukkig wel! Bij toeval kwam ik in contact met een telg
uit het eerder genoemde geslacht de Visser. De in West-
Souburg wonende mevrouw Adrie de Jonge-de Visser,
haar broer in Biggekerke en haar zus in Middelburg zijn
de laatste in leven zijnde mensen die op hofstede
Zwanenburg zijn geboren en hun jeugd hebben doorge-
bracht. (zie foto c) Helaas is een derde zus inmiddels
overleden. Aan hofstede Zwanenburg hebben met name
de twee zussen - gezien hun leeftijd - goede herinnerin-
gen. Het was dan ook pijnlijk dat hun thuis aan het
einde van de oorlog niet meer bestond. 

Een landschappelijke herinnering vinden we tegenover
de banen van tennisclub DOS, in het Nollebos. Deze

waterpartij is het enige overblijfsel uit de tijd van de
indrukwekkende buitenplaats. 
Verder zijn de verwijzingen naar de verdwenen buiten-
plaats legio. Zo vinden we straatnamen als Zwanenburg
en Zwanenburgseweg. Overigens kreeg de laatstgenoem-
de weg als gevolg van de wederopbouw van Walcheren
een andere indeling. De van oorsprong bochtige, onver-
harde weg liep vanaf de Grenswegeling - bij Garage
Murre - tot aan de kust - bij de tennisbanen van LTC
DOS. Nu heet alleen het gedeelte vanaf de ingang van het
Nollebos tot aan de duinen Zwanenburgseweg. Voorts
werd in het verleden een school voor lager beroepson-
derwijs naar Zwanenburg genoemd.
Tot slot treffen we in het Westduinpark een sauna en aan

het einde van de Burgemeester van Woelderenlaan een
boerderij aan met de naam Swaenenburgh. Deze spel-
ling ben ik overigens in geen enkele bron tegengeko-
men. De prachtige en goed verzorgde woonboerderij
heeft, om verwarring te voorkomen, niets te maken met
de oude buitenplaats Zwanenburg. 

Behalve naar mevrouw Adrie de Jonge-de Visser gaat
mijn dank uit naar de heer Dirk Stroo en mevrouw
Marie van Peene-Maas. Allen voorzagen mij van aanvul-
lende informatie betreffende hofstede Zwanenburg. Dirk
Stroo woonde met zijn familie in het pand naast de hof-
stede en de grootmoeder van Marie van Peene-Maas
bezat het huis naast Stroo.

Was het vorige artikel over boerenhofstede Paauwenburg en bewoners een opsomming
van een aantal generaties Aarnoutse, bij Zwanenburg passeert een reeks verschillen-
de namen van eigenaren en pachters de revue. En was er over de buitenplaats
Paauwenburg vrijwel niets bekend, bij Zwanenburg weten we dankzij topografische
kaarten en de Nieuwe Cronyk van Zeeland uit 1696 van de rechtsgeleerde Mattheus
Smallegange wat meer. 

Voor alle notariële diensten

Scheiden zonder rechter?
Vraag vrijblijvend informatie

Coosje Buskenstraat 202
(0118) 410 930

www.notarisherwig.nl

Autoruit stuk?
0800-0828

Autotaalglas Vlissingen
Gildeweg 13 (bij het miro center)

0118 - 44 11 55

Autotaalglas. Zo doen wij het.

Zwanenburg en zijn bewoners door Jaco Simons

BellamypBellamypark 2 - 4381 CJark 2 - 4381 CJ VlissingenVlissingen
tel.: 01tel.: 0118-412 132 - www18-412 132 - www.devissershaven.nl.devissershaven.nl

blinkersblinkersblinkersl
Dé specialist in vloeronderhoud

Blinkers schoonmaak- en onderhoudsbedrijf
reinigt vele soorten vloeren zoals:

marmoleum linoleum natuursteen
tapijt grind etc.

Vraag meer informatie via onze 
website of bel 06 422 222 51

www.smb-blinkers.nl

Foto d: familie De Visser voor hun boerderij. Beide ouders en drie kinderen. Het jongste kind was nog niet geboren. 

Foto b: hofstede Zwanenburg, uiterst rechts, en de ernaast gelegen panden aan de linkerzijde. (bron: fotocollectie Gemeentearchief
Vlissingen)

Foto a: hofstede Zwanenburg aan het begin van de twintigste eeuw. (bron: fotocollectie Gemeentearchief Vlissingen)

Familiewapen van Ingels (tekening: Marcela Simons)

Foto c: het voltallige gezin De Visser voor boerderij Zwanenburg. Beide ouders en hun vier kinderen staan hier afgebeeld. Zij zijn de laat-
ste bewoners van Zwanenburg. (foto: collectie familie de Visser)



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

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

HET MAJORAAHET MAJORAATT
Voor al uw vragen 

over zorg en wat Zorgstroom 
voor u kan betekenen.

Loopt u gerust eens binnen
op ons spreekuur:

maandag tot en met vrijdag
van 10.30 tot 12.00 uur

Van Hogendorpweg 58A
Tel. 0118-491391

dagverzorgingpaauwenburg@zorgstroom.nl

De drijvende nestbouw werd ter hand genomen door het
vrouwtje, die daarvoor wat stengeltjes vastknoopte op de
dikke stengels. Het mannetje vond het wel best en dob-
berde wat rond. Plotseling begon het vrouwtje ijselijke
kreten te slaken en ging het mannetje kijken wat er aan
de hand was. Hij werd onmiddellijk onder veel rumoer
weggestuurd om ander nestmateriaal aan te slepen. Van
de eerste volle snavel, dicht in de buurt gevonden, werd
de helft door het vrouwtje als onbruikbaar weggesme-
ten. Het mannetje had pech want er stond noordoosten
wind en dan drijft alles naar het andere eind van de
sprenk. Hij zwom zijn poten uit zijn lijf, maar voordat hij

terug was zat het vrouwtje al luidkeels te roepen.
Gelukkig was het meegebrachte op de gewenste kwaliteit
en in enkele dagen was het nest af.
Nu begon het gereed maken van de eieren, wat ook weer
met veel lawaai gepaard ging. Dat trok de aandacht van
een overvliegende reiger, die een geruisloze landing bij
het onbewaakte nest uitvoerde en de situatie goed
opnam. Even later verschenen er achtereenvolgens een
ekster; een gaai en een kauw, die de herrie ook ge-
hoord hadden en de plaats van het nest verkenden. Dat
leek dus een toekomstige maaltijd voor hen te worden.
Na enkele weken werd er door het mannetje naar insec-
ten, die worden alleen door alle vogeljongen van de klei-
nere soorten gegeten, gezocht in de walkanten en waren
de eieren dus uit. Op een dag stond de reiger een 25
meter verderop op de kant te loeren. Toen het manne-
tje wegging om eten te halen sprong hij op en vloog in
een snelle scheervlucht naar het nest. Het vrouwtje had
hem al gezien en weerde zich met haar snavel. De ogen
zijn daarbij het mikpunt en de reiger vluchtte panieke-
rig weg.
Een paar dagen later zwommen de trotse ouders plotse-

ling rond met vier kuikens, met een luid tsjak tsjak als
er een kuiken afdwaalde. Ieder paste op twee stuks.
Ondanks dat waren er de volgende morgen nog maar
drie, ze luisterden niet allemaal even goed. De reiger
had toch kans gezien er een te verschalken. Na verloop
van enkele dagen waren er nog maar twee en die groei-
den in een razend tempo, want ze aten beperkt brood
dat mensen in het water wierpen. Voordien werden ze
weggejaagd bij brood, ze moesten nog hun insectendieet
volgen.

Ons waterterras moest opgehoogd worden, dus werkte ik
aan de waterkant. Niemand bracht broodsnippers en
een groot kuiken dreef plotseling in mijn nabijheid. Die
begon vreselijk te piepen en keek naar mij met scheef-
gehouden kop. Die wist schijnbaar al dat je op die
manier brood van mensen kon krijgen. Om van dat
gepiep af te zijn versnipperde ik een halve boterham en

gooide die bij het kuiken. Binnen de seconde waren de
andere drie ook op plek.
Dit gebeurde nog twee dagen, mijn werk was af en ik
bleef elders in de tuin. Dat was echter niet naar de zin
van de waterhoenders want op de middag van de vijfde
dag kwam hij kijken waar het brood bleef. We zaten
boterhammen te eten, met de keukendeur op een wind-
haak en de vliegendeur dicht, vlak bij het achterraam.
Plotseling zat het mannetje op de terrastafel op ons bord
te kijken. Hij rook waarschijnlijk het brood achter de
vliegendeur. Toen we niet met brood naar buiten kwa-
men, wou hij het zelf komen halen. Hij vloog tot drie
keer toe van de tafel met een klap tegen het achterraam.
Toen had hij waarschijnlijk door dat dit doorzichtige
spul iets anders was dan water en droop af.
Na het eten ging ik naar de garage om spullen te zoeken
voor het afdekken van een merelnest bij de keukendeur,
dat door een ekster was ontdekt. Toen ik met de trap bij
de keukendeur aankwam, stapte mijn echtgenote naar
buiten en zei: ’Dat dukeloentje is net teruggeweest! Hij
vloog weer tegen het raam en poepte de onderhelft
onder.! Dat spul was zuur en ik heb het meteen schoon-
gespoeld’. Waarschijnlijk was het dukeloentje opge-
stookt door zijn vrouwtje om deze actie uit te voeren als
wraak voor het achterhouden van brood. Desalniettemin
vind ik het wel leuke beesten.  Ze blijken veel intelligen-
ter te zijn dan ik gedacht had. De merels waren blij met
de afdekking en vliegen lustig in en uit. Nico

Waterhoen
Na het baggerwerk aan de sprenk langs
het Paauwenburgpad, was vrijwel de hele
oeverbegroeiing verdwenen. Alleen bij
onze buren stond nog een bosje plompen-
sigaren. Eenden die kwamen kijken voor
een nestplaats verdwenen binnen een
uur. Een paartje dukeloentjes, waterhoen-
tjes, kwam op inspectie en vond het restje
stengels uitstekend. Misschien omdat er
geen eenden in de buurt waren, waarvan
de jongen de nu schaarse waterinsecten
voor de neus van hun jongen weg konden
halen.

In het kader van het project Zwakke Schakels gaat in
2008 het hele kustgebied van Dishoek tot aan de
Nolledijk in Vlissingen op de schop. Natuurlijk wordt in
dit miljoenenproject in de eerste plaats gedacht aan de
versterking van de zeewering (de veiligheid dus). Maar
het aardige van deze imposante waterstaatkundige
onderneming is dat ook aan verbetering van het land-
schap en aan verbetering van de toeristische aantrekke-
lijkheid wordt gedacht.

Wandelpad
Een voorbeeld daarvan is, dat het wandelpad over de
duinen een aanzienlijk stuk zal worden doorgetrokken
in de richting van Vlissingen. Dat wandelpad eindigt nu
ter hoogte van het strandpaviljoen Kontiki en van eetca-
fé Hoge Duinen (het vroegere Vygheter) aan de landzij-
de. Maar dankzij het project Zwakke Schakels zal dit toe-
ristisch belangrijke wandelpad doorgetrokken worden
tot aan de nieuwe strandovergang aan het eind van de
Verlengde Van Woelderenlaan. 
Deze nieuwe duinovergang is ook opmerkelijk, want de
route omhoog begint beneden aan de landzijde als één

weg, maar splits zich boven op de zeewering in een
afslag naar het zuiden en een afslag naar het noorden,
beide in de richting van het strand. Ook is er daar van-
zelfsprekend aan aansluiting op het wandelpad.
Daar blijft het niet bij, want de strandovergang aan het
eind van de Galgeweg (bij hotel Westduin en strandpa-
viljoen Piet Hein) zal aanzienlijk worden verbeterd en
verbreed. Zoals bekend blijft hotel Westduin bij dit
waterstaatkundige werk op dezelfde plaats gehandhaafd.
Voor eetcafé Hoge Duinen daarentegen moet naar een
vervangende locatie worden gezocht, in overleg met eige-
naar.

Tennispark
Het opslagterrein van het waterschap Zeeuwse Eilanden
(even ten noorden van de tennisbanen aan de
Zwanenburgseweg) komt te vervallen, maar er blijft
daar wel een strandovergang. Na enig wikken en wegen
kan het tennispark op dezelfde plaats blijven, maar de
voet van de zeewering komt wel heel dicht bij de afraste-
ring, zo dicht dat het fietspad tussen tennisbanen en
zeewering komt te vervallen en dus door het Nollebos

moet worden omgeleid. Om wind- en zandhinder te
beperken komt er tussen de tennisbanen en de zeering
een fors windscherm. De trap over de zeewering naar
het strand blijft bij het tennispark gehandhaafd.
Bij het tennispark komt een nieuw parkeerterrein, dat
alleen door bezoekers van het tennispark mag worden
gebruikt (bestemmingsverkeer). Ook komt er een nieuw
parkeerterrein bij de nieuwe strandovergang ter hoogte
van de slaaphuisjes op het Nollestrand. 

Fietspad
Verder komt er nog een belangrijke toeristische verbete-
ring: een fietspad vanaf de Nolledijk bij de Vlissingse
boulevard over de zeewering naar de strandovergang aan
het eind van de Verlengde van Woelderenlaan.
Een zucht van opluchting zal geslaakt worden door de
afdeling beheer, beplantingen en bestratingen van de
gemeenten Vlissingen en Veere door de uitvoering van
het project Zwakke Schakels, want bijvoorbeeld het
wandelpad over de duinen komt in beheer van het

waterschap Zeeuwse Eilanden. Tot nu toe kwam het
onderhoud voor rekening van de gemeente Veere en de
gemeente Vlissingen. Bij de laatste gemeentelijk herin-
deling (ingang 1 januari 1997) werd de Vlissingse grens
langs de kust verlegd van de Verlengde Van
Woelderenlaan naar de Galgeweg. Dat betekende dat
Vlissingen voor het onderhoud van een gedeelte van het
wandelpad over de duinen moet zorgen (van strandpa-
viljoen Piet Hein tot het einde van het pad bij eetcafé de
Hoge Duinen). 
De gemeente Veere onderhield haar gedeelte van het
wandelpad uitstekend, maar Vlissingen liet het onder-
houd in de afgelopen jaren nogal eens versloffen. Op het
Vlissingse gedeelte liggen momenteel veel tegels schots
en scheef en is de afrastering op verschillende plaatsen
vernield of zelfs verdwenen. Een woordvoerder van de
gemeente Vlissingen: ’We hebben er dit jaar inderdaad
niet veel aan gedaan, omdat alles volgend jaar toch op de
schop gaat in het kader van het project Zwakke
Schakels’. 

Bij Verlengde Van Woelderenlaan en bij de slaaphuisjes

Twee nieuwe strandovergangen bij Nollebos dankzij Zwakke Schakels
Voor de bewoners van Paauwenburg (maar niet voor hen alleen) zal de recreatie aan
het strand en in de duinen nog aantrekkelijker worden door de versterking van de
zogenaamde ’zwakke schakels’ in de zeewering. De stranden zullen namelijk nog
gemakkelijker bereikbaar worden door twee strandovergangen op strategische plaat-
sen. Zo komt er een nieuwe duinovergang aan het eind van de Verlengde Van
Woelderenlaan. En ook komt er een overgang ter hoogte van de slaaphuisjes op het
Nollestrand.

Op het Vlissingse gedeelte van het wandelpad over de duinen liggen
verschillende tegels schots en scheef. Een bewijs dat er wel iets
schort aan het onderhoud.

De gemeente Veere houdt het wandelpad over de duinen in goede
staat.
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