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Veel Paauwenburgers ergeren zich mateloos aan het uit-
dagende gedrag van hangjongeren die zich ophouden
onder de luifel bij de Lidl. Ondanks het blowverbod in de
schoolomgeving worden zichtbaar stickies gefabriceerd
en ’genoten’. Stille getuigen zijn de plastic zakjes met
het wietsymbool die overal te vinden zijn. Een doorn in
het oog is ook de rommel die de jongeren achterlaten.
Op zaterdagavonden verzamelt zich ter plekke een gro-
tere groep: zogenaamde indrinkers die op weg gaan naar
de disco JoJo in Zoutelande. Deze groep wordt door veel
Paauwenburgers gezien als de oorzaak van nachtelijk
vandalisme, vechtpartijen en lawaaioverlast, zeker als de
jongeren, soms ladderzat, terugkomen uit deze beruch-
te disco. Op een onlangs gehouden bijeenkomst met
omwonenden van de Lidl, kwamen enkele tientallen
buurtbewoners opdagen en de klachten waren niet mis,
aldus Hans Saaman, teamchef Vlissingse politie
Noord/Oost. Kort hierna is voor Paauwenburg een
Probleem Interventie Team samengesteld, waarin poli-
tie, gemeente en de Stichting Palladium samenwerken.

Uit de anonimiteit
Het inschakelen van het PIT betekent dat in eerste
instantie de politie de overlast gevende jeugd stevig op de
hielen zit. Er wordt zowel opvallend als onopvallend
gepatrouilleerd. Bij overtreding van de Algemene
Plaatselijke Verordening, het Vuurwerkbesluit of de ver-
keerswetgeving worden de jongeren meteen aangehou-
den en moet het identificatiebewijs worden getoond.
Zodoende zijn inmiddels veel namen bekend uit de tota-
le groep, die ongeveer 30 jongeren telt, voor het meren-
deel afkomstig uit Paauwenburg.
’Op deze manier halen we de groep uit de anonimiteit,
maar daar blijft het niet bij’, aldus Saaman. ’Ouders van
overlast gevende jongeren krijgen vervolgens bezoek (in
samenwerking met het maatschappelijk werk). Willen
ouders hulp, dan kan men die krijgen, bijvoorbeeld van
het Bureau Jeugdzorg. Als men nergens aan wil 
meewerken, dan wordt de Raad voor de Kinderbescher-
ming op de hoogte gesteld’. Overigens wordt de groep
ook gevolgd tot buiten Paauwenburg, terwijl de politie
momenteel zeer waakzaam is op wat zich afspeelt rond-
om de disco JoJo en op de routes er naar toe.
De hangplek bij de Lidl wordt door Saaman  als ’te
uitnodigend’ beschouwd. Vandaar dat er gespro-
ken wordt met de eigenaar van het gebouw om de
luifel te slopen. Een oplossing kan ook zijn het
produceren van een soort ultrasoon geluid, wat
het verblijf voor langere duur onder de luifel niet
te harden maakt.

Weinig controle op blowverbod
’De politie’, zo zegt Saaman, ’controleert niet gericht op
de naleving van het onlangs afgekondigde blowverbod in

de omgeving van scholen. Dat is namelijk een taak is van
de gemeentelijke Bijzondere Opsporingsambtenaren
(’BOA’s)’. Mocht de politie bij controle op andere over-
tredingen tevens drugs aantreffen, dan wordt dit
beschouwd als ’bijvangst’.
Wat Paauwenburg betreft, blijkt gerichte controle voor-
alsnog een wassen neus te zijn. Iedereen weet dat er op
zaterdagavond onder de Lidl-luifel wordt geblowd, maar
op dit moment van de werkweek zijn de BOA’s niet actief,
zo blijkt uit een reactie van W. Alewijnse van de gemeen-
te Vlissingen. ’Het is geen prioriteit en we hebben er ook
geen opdracht voor gekregen’.

Zware ontploffingen 
Nieuwste vorm van overlast zijn de zware ontploffingen
die als sinds weken elke avond te horen zijn. Het gaat
beslist niet om vroegtijdig afgestoken nieuwjaarsvuur-
werk, maar zeer waarschijnlijk om zelfgemaakte, levens-
gevaarlijke projectielen
Daders zijn jongeren, die zich snel verplaatsen, per
scooter of per fiets. Anders valt niet te verklaren hoe na
één forse klap, slechts één of twee minuten later een
flink aantal straten verder weer ontploffing volgt... Het
lijkt er op dat deze bommenmakers voornamelijk actief
zijn in het wat noordelijker deel van Paauwenburg.
De makers beschikken kennelijk over een redelijk tech-
nisch en chemisch vernuft om zo’n super-donderslag te
maken, maar volgens de politie en andere deskundigen
is het gewoon een kwestie van tijd dat één der doe-het-
zelf-bommenmakers een hand of zijn ogen zal verspelen
of dat een toevallige voorbijganger wordt getroffen.
Hans Saaman: ’We vermoeden dat de jeugd aan de gang
is met zogenaamde crofty-bommen, purschuim-bom-
men en misschien ook met zeer zwaar illegaal Belgisch
vuurwerk. Ik weet zeker dat er mensen zijn die hier
vanaf weten en men moet zich realiseren dat er altijd
een moment komt dat het helemaal fout gaat en dat
men er een gehandicapt kind of broer aan overhoudt!
Wees dus verstandig en maak hier een eind aan of
neem contact op met de politie. Ook houdt de poli-
tie zich zeer aanbevolen voor bewijsmateriaal:
spul dat afkomstig is van projectielen’.
Het telefoonnummer van de politie Vlissingen is:
0900 8844

Paraplu weer open
Hoezeer het een blunder is geweest het jongerencen-
trum De Paraplu te sluiten en hoezeer de jeugd een
eigen honk op prijst stelt, blijkt uit de grote opkomst nu
het centrum weer is opengesteld. Het open stellen van
het jongerencentrum door Palladium is onderdeel van
het door PIT ingestelde beleid.

Saaman vindt het overigens jammer dat de Paraplu niet

open is op het meest voor de hand liggende tijdstip,
namelijk zaterdagavond…
Volgens P. Stok van de gemeente Vlissingen staat dit mis-
schien nog te gebeuren als het goed gaat met het huidi-
ge experiment van openstelling.

De openingstijden van de Paraplu zijn:
dinsdag: 16.00 tot 17.30 uur
donderdag: 16.00 tot 17.30 uur en 19.30 tot 22.30
uur
vrijdag: 19.30 tot 22.30 uur

Politie brengt namen in kaart van overlast gevende jeugd

Probleem Interventie Team actief in Paauwenburg

Hoewel onschuldig, vergeleken bij de zware donderslagen, is ook dit een bewijs van de knutselkunst van Paauwenburgse jongeren: een rook-
bom, vervaardigd uit plastic elektriciteitsbuis, sterrenregen en suiker. Aangetroffen bij de Chopinlaan.

De wijk Paauwenburg scoort hoog in het Vlissingse leefbaarheidsonderzoek 2007. Het
lijkt er echter op dat de florissante cijfers beduidend lager zouden uitvallen als het
onderzoek nú zou worden gehouden. Niet voor niets is sinds kort een Probleem
Interventie Team (PIT) voor Paauwenburg samengesteld. Dat heeft er toe geleid dat de
politie nu zeer actief is in Paauwenburg, maar ook dat het jongerencentrum De
Paraplu weer open is.

Nieuwjaarsreceptie
Goede tradities moet men in stand houden. Vandaar dat  ook het jaar 2008 zal worden gevierd
met een Nieuwjaarsreceptie en wel op vrijdag 11 januari. Aanvang 16.30 uur - einde 18.30 uur, in
het Wijkcentrum Open Hof, Alexander Gogelweg. De receptie wordt georganiseerd door de
Stichting Wijkcentrum Paauwenburg, met ondersteuning van de gemeente. 
Zoals gebruikelijk zullen enkele korte officiële toespraken worden gehouden, maar de nadruk
ligt op de gezelligheid en de onderlinge uitwisseling van alles wat de wijk Paauwenburg betreft.
Dit alles onder het genot van een gratis drankje en hapje. 
Tijdens de Nieuwjaarsreceptie worden de prijswinnaars van de kerstverlichtingwedstrijd bekend
gemaakt.



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.morgen 10.00-12.00 Computer instr. mevr. Castelein
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 De Zingende Zilvermeeuwen
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. 
Inschrijven voor workshops, kaartverkoop dansavonden en informatie ma. t/m vr. 09.00-15.00 uur tel.: 0118-471 103

Bijzondere activiteiten Stichting Majoraat
16 dec. 17.00-23.00 Kerstdiner
18 dec. 19.00-22.00 Kerststukjes maken
21 dec. 20.00-22.00 Kerstconcert Zingende Zilvermeeuwen

22 dec. 20.00-22.00 Kerstconcert ’Zokantook’
05 jan. 11.00-13.00 Nieuwjaarsbijeenkomst

Activiteiten door anderen in Campus de Ruyter
Ma.avond Bridgegroep ’Scaldis’, tel.info 474666
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+ 14.00-16.00 uur
Do.avond Rounddance ’North Sea Dancers’, tel. 471 293
Vrij.avond Squaredance ’North Sea Dancers’, tel. 471 293
Zat.avond Linedance ’Saturday Night Dancers’

EXTRA ACTIVITEITEN OPEN HOF IN 2008:

11-01-2008 - Nieuwjaarsreceptie Open Hof van 16.30 tot 19.00 uur.
30-04-2008 - Koninginnedag.
13-09-2008 - Open dag in Open Hof

Veilig Verkeer Nederland, afdeling Vlissingen, verzorgt enkele malen per jaar de cursus ouderen in verkeer. Op deze dag
wordt uw rijvaardigheid getest, reactievermogen, ogen, theorie en er worden wat bewegingslessen gegeven. Inl.: dhr. Assink,
tel. 634756 of dhr. Post, tel. 431850. 
Het Open Hof is er ook voor een kopje koffie/thee of iets anders. Er zijn diverse ruimtes beschikbaar voor groepsactiviteiten
enz. Tevens is het wijkcentrum Open Hof redactie-adres voor de Wijkkrant Klaver Vier.
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
woensdagav. 19.30-22.00 cursus leven vanuit je kern
donderdagav. 19.30-22.00 cursus bewust worden
vrijdagocht. chakra’s tekenen en kleuren
Tasja Hut 06-12710769
maandagmi. 15.30-16.30 kinderyoga avontuur 5-8 jr.
maandagmi. 16.45-17.45 kinderyoga avontuur 9-12 jr.
dinsdagav. 18.30-19.30 kindersprookjesmeditatie 8-12 jr.

dinsdag av. 20.00-21.30 meditatie volwassenen
Lotti Boon 06-23796798
nauurgeneeskundig therapeur en psychosociaal en geestelijk
begeleider (counseler). Vrijdag: individuele consulten.
Ank Toussaint 06-45766435 (op werkdagen tussen 9-10 uur)
dinsdag consulten magnetiseren
Priscilla Westerweele 470644 azura@zeelandnet.nl
EMPF Balancing Technique® sessie op afspraak

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

Dinsdag 15.00 tot 17.30 Tienerinloop (10-14 jr.)
Dinsdag 16.00 tot 17.30
Donderdag 15.00 tot 17.30 Tienerinloop (10-14 jr.)
Donderdag 16.00 tot 17.30
Donderdag 19.00 tot 21.00 Meideninloop (13-16 jr.)

Donderdag 19.30 tot 22.30
Vrijdag 10.30 tot 12.30 Jonge ouders (alleenstaande)

15.00 tot 17.30 Tienerinloop (10-14 jr.)
Vrijdag 19.30 tot 22.30

Gemeente Vlissingen 487000

Burger Participatie P. Stok 487459

Serviceteam Openbare ruimte:

Losse tegels, graffiti e.d. 487464

Afvalverwijdering: grof vuil 487452

Openbare Verlichting 487456

Groenvoorziening 487372

Streekziekenhuis Walcheren 425000

Huisartsenpost:

Avond- en weekenddiensten 0900-1985

l’Escaut Woonservice:

storing liften, verwarming e.d. 422300

Politie, algemeen nummer 0900-8844

Belangrijke telefoonnummers

De Foto Van Fons

Scheldestraat 54, Vlissingen
Tel.: 0118-417423

wenst uu eeen 
goed ggekleed 22008

Gesloten van 
23 december tot 8 januari



’Ramro’ is de naam van de stichting die het stel begin dit
jaar samen heeft opgericht voor hun ontwikkelingswerk
in het Aziatische bergland dat tussen China en India
ingeklemd ligt. Ramro betekent ’goed’ en verwijst naar
het goede gevoel dat ze elke keer krijgen als ze met geld
en inspanning verschil kunnen maken voor de Nepalese
bevolking. 

Begin van het ontwikkelingswerk 
Anneke (48) had haar hart al aan het land in de
Himalaya verpand sinds ze het als fanatiek bergwande-
laar bezocht. Met vele landen en culturen had ze toen al
kennis gemaakt maar geen enkele trof haar zo als de
Nepalese. ’Het zijn de mensen, het is de innemendheid
van de bevolking die je niet meer loslaat. Ze zijn char-
mant, bescheiden maar niet onderdanig, en levenswijs’. 
Tijdens haar eerste reis in 2000 hoorde ze van één van
haar dragers (sherpa’s) dat de school in zijn dorp niet
afgebouwd kon worden door gebrek aan geld. Anneke
zag de school en zorgde er met eigen geld voor dat de
school werd afgebouwd. In ruil voor de financiële bij-

drage bedong Anneke dat de drager een baan kreeg als
onderwijzer op de school.
In 2003 ging haar partner Jos (43) voor het eerst mee.
In plaats van evenveel enthousiasme leverde het hem
eerst een fikse cultuurshock op: ’Die eerste dag dat we
aankwamen in Kathmandu en je mensen letterlijk in de
goot ziet zitten. Dat mensen het zó taai kunnen hebben,
zó arm zijn, dat hakte er enorm in’. 
Vele reizen naar Nepal volgden waarin het wandelen
steeds vaker gecombineerd werd met een stukje ontwik-
kelingshulp. Het stel merkte dat met relatief weinig
middelen en geld de leefomstandigheden voor de dor-
pelingen aanzienlijk kon worden verbeterd. ’Wij hechten
eraan de bevolking iets te bieden wat ze zelf ook zouden
willen. Zij kunnen zelf prima beoordelen waarmee ze
geholpen zijn’, geeft Jos aan. 

Biogasinstallatie
Zo bleek al snel dat een biogasinstallatie een goede ver-
vanger zou kunnen zijn voor het traditionele houtvuur
waarop binnenshuis gekookt werd. De vrouwen adem-

den op deze manier veel rook in waardoor ze meestal
niet oud werden. 
Een biogasinstallatie werkt op mest van buffels en men-
sen. De meeste Nepalezen hebben één of twee buffels en
niet iedereen beschikt over een toilet. Door een che-
misch proces ontstaat biogas waarop gekookt kan wor-
den. De hele installatie wordt buiten het huisje ingegra-
ven in de grond en via een pijpleiding komt het biogas
het huisje binnen. De biogasvlam waar vervolgens op
gekookt wordt is geurloos en rookvrij. 

Mes snijdt aan vele kanten
De biogasinstallatie die het open houtvuur vervangt
heeft vele voordelen: de vrouwen hoeven niet meer in de
dikke zwarte rook te koken, ze besparen bovendien tijd
omdat ze geen hout meer hoeven te halen en er worden
minder bomen gekapt (dus minder ontbossing).
Daarnaast verdwijnt de dierlijke en menselijke mest in
de installatie en de mest die weer als restproduct over-
blijft, is een hele vruchtbare meststof voor de schrale
akkers, waardoor gewassen beter groeien. 
De kosten voor één biogasinstallatie zijn ongeveer 250
euro. Daarvan betaalt het Nepalese gezin zelf 50 euro.
Ze moeten de installatie zelf bouwen waardoor er gelijk
een grote betrokkenheid is van het gezin.
In het bergdorpje Thulo Parsel, zo’n 150 kilometer ten

zuidoosten van de hoofdstad Kathmandu, met zo’n
3.500 inwoners (600 huizen), zijn nu 100 van die bio-
gasinstallaties gebouwd. ’De inwoners reageerden eerst
een beetje huiverig, maar ’seeing is believing’, nu wil
iedereen zo’n installatie. Dat is ook precies onze ambi-
tie: om het hele dorp te voorzien van zo’n installatie’. 

Meehelpen door geven en doen
Het geld daarvoor krijgt de stichting tot nu toe vooral van
familie en mond tot mond reclame. Maar ook andere
dan financiële hulp is welkom volgens Anneke. ’We zoe-
ken bijvoorbeeld ook vrijwilligers die Engelse les zouden
willen geven op de school, al dan niet in combinatie met
mensen die willen reizen in het land. Verder zijn we
altijd blij met mensen die onze stichting willen promo-
ten binnen hun eigen netwerk’. 
Binnenkort gaan Jos en Anneke weer richting Nepal. Om
te kijken hoe het gaat met de verschillende projecten
zoals de school en met de biogasinstallaties. ’We hebben
goeie contracten met de mensen daar maar willen
natuurlijk toch een oogje in het zeil houden’.
En ze blijven ambitieus: ’We willen kijken of we ook in
andere dorpen beginnen met biogasinstallaties’.

Meer informatie over de stichting Ramro vindt u op:
www.ramro.nl

Het goede gevoel van de  stichting Ramro

Paauwenburgers helpen Nepalezen 
Het naambordje naast de voordeur van Jos Zanders en Anneke Daane in de Verdilaan
doet al iets vermoeden. De Nepalese groet ’Namaste’ (’moge de goden je vergezellen’)
verwelkomt de bezoeker. Ook binnenshuis verraden foto’s en voorwerpen hun
Nepalese verbondenheid. En die gaat verder dan alleen een toeristische voorliefde
voor het land in de Himalaya. 

De traditionele situatie: binnen koken op een houtvuur met veel rook en roet foto’s gemaakt door Jos Zanders

Dankzij de biogasinstallatie kookt deze vrouw rookvrij en geurloos waardoor het klimaat binnen veel gezonder is geworden

Volgens het pas verschenen rapport over het
onderzoek naar de leefbaarheid in Vlissingen, ook
wel ’Lemon’ (leefbaarheidsmonitor) genoemd,
scoort Paauwenburg behoorlijk hoog op de tevre-
denheidsladder. Eigenlijk zijn alleen de inwoners
van Ritthem nóg tevredener. Voor het onderzoek is
Vlissingen in 19 buurten verdeeld; in Paauwen-
burg wordt onderscheid gemaakt tussen Paau-
wenburg-Oost en -West, ruwweg gescheiden door
de Paauwenburgweg. In 2005 is een zelfde onder-
zoek gehouden; de recente resultaten kunnen nu
worden vergeleken.
Het onderzoek is gedaan in opdracht van de gemeente,
l’Escaut en de Woningstichting Walcheren. Als totaaloor-
deel gaven de geënquêteerden in Paauwenburg-West het
waarderingscijfer 8,3 en in Oost het cijfer 7,7 voor hun
buurt. Hieruit blijkt - ondanks de mooie cijfers - toch
een tamelijk groot verschil tussen de beide ’subwijken’.
Nader bekeken blijkt dat Paauwenburg-Oost ook minder
waardering heeft voor de ontwikkelingen in de buurt
dan twee jaar geleden; toen gaf men daarvoor een 7,1,

maar nu is dat een 6,1.Duidelijke ontevredenheid is er
over het vuilnis in de buurt, want het ondergrondse
afvalsysteem werkt niet goed of het wordt niet goed
gebruikt
Bekijken we de details van de resultaten van ’lemon’,
dan scoren beide Paauwenburgse buurten eigenlijk het
best van heel Vlissingen. Zoals gezegd, vinden de bewo-
ners van Ritthem dat zij er het best aan toe zijn, maar
winkels, medische voorzieningen ontbreken daar, ter-
wijl het openbaar vervoer ook een vette onvoldoende
krijgt.
Traditioneel is de lage waardering voor het politietoe-
zicht. In slechts vijf buurten (waaronder Paauwenburg-
West) komt men tot een voldoende. ’Meer blauw op
straat’, is dus in de ogen van nagenoeg alle  Vlissingers
beslist geen loze kreet. Het rapport vormt een bron van
veel informatie voor het werk van de wijkraad die overi-
gens nog een lijst van 20 punten ter verbetering van de
wijk heeft liggen. Tevredenheid is mooi, maar het mag
niet tot zelfgenoegzaamheid leiden! Het rapport is te
downloaden via www.lemoninternet.nl

Paauwenburg scoort goed



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

Uw kapster in de buurt!

Dames- en herenkapsalon Nanda Weststrate

Dames- en herenkapsalon Nanda Weststrate

een ggrote rrijkdom aaan vvarianten

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

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

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

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

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

TOTAAL INSTALLATEUR - ALLES IN EEN HAND

VVaann kkeeuukkeenn
ttoott bbaaddkkaammeerr::

VISSPECIAALZAAK

’de paardevisser’de paardevisser ’’
J. Paardekooper

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

Bij de ingekomen post ontstond tijdens de openbare
wijkraadvergadering van 30 oktober al meteen conster-
natie over een brief van de gemeente aan de wijkbewo-
ners met de mededeling dat in het Nollebos een skate-
pleintje wordt aangelegd. Vreemd genoeg waren wethou-
der Verhage noch de Burgerambtenaar hiervan op de
hoogte. Gebleken is dat een en ander kan zonder
inspraakprocedure, maar het verdient geen schoon-
heidsprijs, aldus de wijkraad, die zich realiseert dat het
blijkbaar lastig is het iedereen naar de zin te maken:
jarenlang is gevraagd om een dergelijke voorziening en
nu er iets wordt gedaan, zijn er weer tegenstanders,
namelijk mensen die vinden dat een skatebaan niet
thuishoort in het natuur- en stiltegebied.
Aanleg meer in de richting van de Nolledijk is misschien
een betere oplossing, zo denkt de wijkraad.
Belanghebbenden/bezwaarden kunnen de gemeente
bellen: 487372.
Kritiek kwam er vanuit de zaal op de slechte kwaliteit van
de fietspaden langs de Van Woelderenlaan en de
Koudekerkseweg. De wijkraad zal in de gaten houden of
de gemeente de zaak gaat verbeteren.

Bedelaars bij winkels
Meerdere aanwezigen klaagden over de hinderlijke
bedelaars bij zowel de Golff als de Lidl. Meermalen is
gemeld dat dit geen echte daklozen zijn, maar dat ze bij
een Antwerpse ’gang’ horen en dat men wel degelijk een
dak boven het hoofd heeft. De een of twee daklozen-
kranten die men toont, zijn fake, laat staan dat men over
geldige documenten beschikt. Toen enige tijd geleden
een lid van de wijkraad om informatie vroeg aan een van
de bedelaars, verscheen er meteen een soort ’toezicht-
houder’ en waren de bedreigingen niet van de lucht.
Mensen die daklozen willen helpen, kunnen de georga-
niseerde bedelaars beter negeren, aldus de wijkraad. De
Koerd, die op zaterdag bij de Golff staat is daarentegen
een echte dakloze en hij beschikt ook over de juiste

identificatie. De politie heeft toegezegd actie te onderne-
men om aan het illegale gebedel een eind te maken.

Dijkversterking 
De wijkraad heeft het waterschap gevraagd een abri te
plaatsen, opdat men een goed uitzicht kan krijgen over
de werkzaamheden ter versterking van de dijk en dui-
nen bij Nollebos en Westduin. Ook is een voorstel uit
2005 uit de kast gehaald: zet op de nieuwe dijk een paar
bankjes neer! Het werk gaat gebeuren tussen februari en
december 2008. In februari zal het waterschap nog een
info-avond beleggen. Overigens hebben bewoners van
het complex ’Martina’ grote bezwaren tegen onderdelen
van het plan, vooral de aanleg van een parkeerterrein.
Men heeft zich gewend tot de gemeente, het waterschap
en de Nationale Ombudsman. Het lijkt er echter op dat
men aan de late kant is.

Wildplassen
Na klachten over wildplassen in de buurt van de De
Visserstraat, heeft de wijkraad contact opgenomen met
de Lidl of men (net als bij Golff en Albert Heijn) een
klantentoilet wil plaatsen. De Lidl vindt dit echter niet
gebruikelijk voor een supermarkt. Klanten die een dok-
tersattest tonen, kunnen eventueel het personeelstoilet
gebruiken. De wijkraad heeft verder uitgebreid aandacht
besteed aan het onderzoek naar de woonkwaliteit in
Paauwenburg, het toegenomen vandalisme, vuurwerk,
hangjongeren, blowen en het jongerencentrum de
Paraplu. Hieraan wordt in deze wijkkrant apart aandacht
besteed. Een nieuw lid van de wijkraad is Alan Bakx, die
zich vooral gaat bezig houden met jongerenzaken.
Tenslotte heeft de wijkraad dringend behoefte aan
een notulist(e). Het is geen drukke baan, maar
bijzonder nuttig werk ten dienste van het woon-
klimaat van Paauwenburg Belangstellenden kun-
nen bellen met Leen Rottier (471773) of Henk van
Vlimmeren (474882). 

Nieuws van de wijkraad
door Henk van Vlimmeren

Een veelkleurige Paauwenburger
Tijdens de schepping van de wereld was de Schepper op een dag druk in de weer
om de vogels op aarde te maken. Dat was een hele klus want er waren veel vogels
en die moesten allemaal een verschillende en mooie kleur krijgen.
Met een grote voorraad sprankelende verfstoffen maakte Hij de vogels in de mooi-
ste kleuren en door het artistieke werk was aan het einde van de dag vrijwel alle
verf op. Als laatste kwam er nog een klein grauw vogeltje aangefladderd en daar-
voor waren alleen maar wat restjes in de verfpotjes over. De Schepper bracht de
restantjes aan op de arme sloeber en zo ontstond het mooiste vogeltje van Europa:
de Putter.
Het zal in het echt wel anders zijn gegaan maar dit sprookje bestaat al heel lang
en we wilden het u niet onthouden.

Dit jaar hebben we in Paauwenburg kunnen zien dat het aantal putters sterk is toe-
genomen, vooral in tuinen die er een beetje ruw bijliggen. Als u distels, kaardenbol-
len of paardenbloemen in de tuin heeft zullen ze graag bij u op bezoek komen.
De putter ( Carduelis carduelis) ook wel bekend als distelvink is een zangvogel die
behoort tot de familie van de Vinkachtigen. Het vogeltje is ongeveer 12 cm lang en valt
op door zijn warme kleuren. Het vogeltje heeft zwart en geel gekleurde vleugels en de
kop is scharlaken rood en zwart/wit gekleurd. De herkenning is soms wat moeilijk
want er bestaan meerdere mutaties in andere kleurpatronen. Vanwege die mooie
kleuren kreeg hij in Engeland de naam Proud Tailor (Trotse kleermaker). De putter
heeft een opvallende roep die een beetje klinkt als swit-wit-wit of stiegeliet. Putters komen vaak voor in groe-
pen die dan dartelend, bijna dansend van tuin tot tuin trekken. Ze zijn dan op zoek naar voedsel dat voorna-
melijk bestaat uit zaden, distels, kaarden en knoppen. Met hun lange en puntige snavel kunnen ze zonder
moeite de diepliggende zaden verzamelen. Dit najaar waren ze dagelijks in onze tuin aan het foerageren op de
kaardenbollen en zonnebloemen.
De putter is voornamelijk een standvogel die in heel Europa voorkomt en sinds 1964 is het aantal broedpa-
ren sterk toegenomen. Het aantal broedparen in ons land wordt op het ogenblik geschat op 18.000. Deze
mooie vogel broedt tussen eind april en half juni. De nesten worden gebouwd in bosjes, in een beetje rom-
melige stadtuinen en ook vaak in plantsoenen. Het legsel bestaat uit 5 à 6 gevlekte eitjes van witachtig tot licht-
bruin. Ze komen na ca. 14 dagen broeden uit.
Behalve als standvogel komt de putter in onze omgeving ook voor als trekvogel; ze vliegen dan via Walcheren
naar de overkant om bij Breskens hun vlucht naar het Zuiden te vervolgen

In het verleden was de putter een geliefde kooivogel maar gelukkig kwam er al
in 1936 een verbod om ze in een kooi te houden. Als kooivogel was hij zo popu-
lair omdat hij snel tam wordt en mooi zingt maar vooral ook omdat men hem
kleine kunstjes kan leren. Vermoedelijk dankt hij zijn naam aan een van die
kunstjes. Het vogeltje werd geleerd om een minuscuul emmertje dat aan een
draadje hing met zijn snaveltje laten zaken naar een bakje water om wat water
te putten. 

De putter heeft ook kunstenaars geïnspireerd. Op een beroemd schilderij van
Carel Fabritius is de putter te zien in al zijn fraaie kleuren. Zijn gezang is ook te
horen in het mooie fluitconcert Opus 10, nr.3 in D van Vivaldi.

De natuur in Paauwenburg door Henk van Vlimmeren

Sokken
December is de maand van wensen, geschenken en goede voornemens. Het begint met Sinterklaas, als we mar-
sepein en chocoladeletters in schoenen stoppen en gedichten maken. Vervolgens komen daar de Kerstdagen
overheen en dan is er ook nog Oud en Nieuw.
Bij ons in de familie gaan er briefjes rond om in te vullen wat je voor Sinterklaas wil hebben; vervolgens wor-
den die briefjes anoniem gedistribueerd. (Wij houden principieel aan Sinterklaas vast die per paard over de
daken rijdt; wie gelooft er nu in een Amerikaanse baardaap die door de lucht vliegt met slee en elanden?). 
Om het leuk te houden worden de wensen beperkt tot een maximum van 25 euro per persoon. Niet iedereen
weet trouwens spontaan een persoonlijk geschenk te bedenken, maar ik heb daar de laatste jaren iets op gevon-
den. Ik vraag gewoon twee paar sokken. Die gaan ongeveer een jaar mee en dan kan ik dus wéér om sokken
vragen. Zodoende ben ik altijd het eerste klaar met het invullen van mijn briefje en iedereen weet ook allang
wat ik heb ingevuld: ’Pa wil natuurlijk weer sokken hebben!’ Eerlijk gezegd vind ik het zelf ook wat eentonig
worden steeds hetzelfde te vragen, vandaar dat mijn wensenlijst er dit jaar wat anders uit ziet.

Ik zou graag zien dat de KPN en de TNT weer de PTT worden. Wat zijn we er namelijk mee opgeschoten nu
iedereen aan telefoon doet en je door de bomen het bos niet meer ziet, wat gelegaliseerde oplichters de kans
geeft je stiekem te laten betalen voor zogenaamde gratis nummers? En kan iemand mij uitleggen welk voor-
deel we hebben behaald, terwijl TNT ons gewoon 44 eurocent per postzegel kost (is dus wel effe bijna 1 gul-
den!) en de geroutineerde postbodes zijn vervangen door ronddolende deeltijders?
Een aardige instelling die ik ook terug wens is de PZEM: die zorgde ervoor dat gas, water en licht werden gele-
verd tegen redelijke tarieven, zonder dat er groot geld hoefde te worden verdiend ten behoeve van bestuurders,
directeuren en aandeelhouders.
De Nederlandse Spoorwegen en allerlei busmaatschappijen deden het ook niet onaardig qua betrouwbaarheid
en tarieven. Inmiddels kost een retourtje Vlissingen-Rotterdam met de trein meer dan 30 euro (70 gulden
dus). En van dat strippenkaartgedoe zijn we ook niet beter geworden; een jaarkaart voor de bus Paauwenburg
– centrum Middelburg kost meer dan 600 euri, ik bedoel maar…
Ik wil natuurlijk ook het oude systeem van zorgverzekering terug, want straks zijn er nog maar één of twee
monopolistische zorgverzekeraars die de dienst uitmaken. Een gewone woningbouwvereniging, werkend zon-
der winstbejag, staat ook op mijn verlanglijstje en niet te vergeten een PZC die de lezer weer voor vol aanziet.
Ik voel me soms benaderd als een dyslectische analfabeet bij al die ’infografics’, ruimtevretende maar niets-
zeggende illustraties, omzoomd door gekwebbel op het niveau van kleutertje-luister.
En wat ik ook al jaren wens zijn twee publieke TV-zenders, maar dan zonder reclame.
Want die heb ik echt niet nodig als m’n sokken versleten zijn.

Observaties door Jan van ’t Eiland

Vrijburgbad voor fietsers uit Vlissingen
bereikbaar via nieuw (korter) fietspad
Na jarenlang actie voeren van de Fietsersbond voor een kortere, veilige en comfortabele fietsrou-
te naar het Vrijburgbad, heeft de gemeente Vlissingen aangekondigd dat men op korte termijn het
modderpad tussen de Octrooiweg en de Sportweg van een tijdelijke verharding gaat voorzien.

Tot nu toe kiezen fietsers vanaf de Vlissingse buitenwijken richting zwembad de route via het bedrijven terrein
Vrijburg . Daarvoor moeten zij over de drukke Bedrijfsweg fietsen, dwars door het industrieterrein Vrijburg.
Daarna rijdt men meestal de kortste weg door de grasbermen van de Sportweg naar het Vrijburgbad.

Na de opening van het zwembad ontdekte de secretaris van de Fietsersbond Vlissingen/Souburg, dat een fiets-
paadje tussen de Octrooiweg en de Sportweg zou kunnen zorgen voor een kortere en veiligere fietsverbinding
met het nieuwe zwembad. Een handtekeningenactie en overleg met drie opeenvolgende wethouders van de
gemeente Vlissingen hebben eindelijk als resultaat dat deze fietsroute, die al clandestien door veel fietsers
gebruikt wordt, er komt! Een fietstochtje van de Fietsersbond met wethouder Croné in maart van dit jaar zorg-
de voor een doorbraak in het overleg.

Het gaat om een tijdelijke voorziening. Als de ’Sportboulevard’ ontwikkelt, ligt het in de bedoeling een directe
fietsverbinding met de Jacoba van Beierenweg te realiseren. Tot die tijd kunnen fietsers nu binnenkort via het
Vrijburgpad, de Productweg en de Octrooiweg naar het Vrijburgbad rijden. Ook voor Paauwenburg van belang
dus.



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

Eind mei sneuvelden de sloopplannen in de Vlissingse
gemeenteraad. Daarvan heeft l’Escaut blijkbaar geleerd
want men heeft voor 2008 goede voornemens: de huur-
ders van Paauwenburg mogen meedenken én meebe-
slissen over de toekomst van hun flats.

Dat is goed nieuws want in augustus viel er nog een
onrustbarende brief op de mat bij de huurders. Daarin
meldde l’Escaut vast te houden aan de oorspronkelijke
sloopplannen, zonder daarbij aan te geven voor welke
wijken dat gold, om te vervolgen dat er over de toekomst
van de Paauwenburgse portiekflats nog geen duidelijk-
heid gegeven kon worden.

Een besloten bijeenkomst georganiseerd door l’Escaut
voor de raadsleden bracht meer duidelijkheid. 
De Oude Stad en de duplexwoningen in het
Middengebied worden sowieso gesloopt. Maar in de 
buurten waar veel weerstand tegen de sloopplannen
kwam zoals omgeving President Rooseveltlaan,
Paauwenburg en Oost-Souburg, wil l’Escaut gaan over-
leggen met de bewoners om varianten te onderzoeken.
De corporatie geeft daarbij aan dat de uitkomst van dit
overleg open is. Dat betekent dat niet slopen ook een

optie is. In de loop van 2008 zegt de corporatie te begin-
nen met het betrekken van bewoners bij de nieuwe
plannen.
Op PvdA-raadslid Sjef van Wijnen kwam de avond over
als een charmeoffensief. ‘Ik kreeg sterk de indruk dat
het de bedoeling van l’Escaut was goodwill te kweken na
alle negatieve publiciteit van het laatste half jaar. Door
middel van een peiling mochten de aanwezige raadsle-
den kenbaar maken of zij akkoord waren met de sloop
van de huizen in de Oude Stad en de samenvoeging van
huizen in de Bonedijkestraat en omgeving. Dat was niet
eerder gebeurd. Er werd verteld dat er over de huizen in
Paauwenburg op open wijze met de bewoners zou wor-
den gesproken’.

Bart Luchtmeijer van de klankbordgroep
Schaepmanstraat is sceptisch over de goede voorne-
mens van l’Escaut: ’Ik heb er geen grote verwachtingen
van want uiteindelijk is het l’Escaut zelf die beslist. Ik
geloof best dat ze ons willen aanhoren, maar ik betwijfel
of onze wensen verwerkt worden in het uiteindelijke
besluit. Ik zie het meer als een zoethoudertje om draag-
vlak te creëren voor een nieuw sloopplan, iets wat de
corporatie in eerste instantie verzuimde. Ze hebben

natuurlijk gemerkt dat de overvalstrategie van het par-
does presenteren van de oorspronkelijke sloopplannen
veel weerstand opleverde’. 
Directeur-bestuurder Jan van Beekhuizen ontkent op de
jaarlijkse bewonersvergadering van l’Escaut dat het aan-

gekondigde overleg slechts een overlegtraject voor de
vorm is. ’De uitkomst ligt echt open en wij gaan voor een
plan dat geaccepteerd wordt door de bewoners. Als we
elkaar daarin kunnen vinden dan zijn we allebei spek-
koper…’.

Woningcorporatie belooft bewoners overleg over toekomst portiekflats

Goede voornemens l’Escaut voor 2008
Het jaar 2007 was een roerig jaar voor 160 huurders van woningen van l’Escaut in onze
wijk. De portieketageflats Schaepmanstraat, Lieftinckstraat en Troelstraweg bleken in
maart op de nominatie voor sloop te staan. Zij maakten deel uit van de in totaal 576
sociale huurwoningen in heel Vlissingen die tegen de vlakte zouden moeten.
Handtekeningenacties volgden, evenals diverse protestbijeenkomsten en een Open
Sloophuis als ludieke actie in een flat aan de Schaepmanstraat.

Het kon bijna niet uitblijven: na ’Walcheren, wat
anders’, is het tweede deel verschenen, wederom van de
hand van Jaco Simons. Hij belicht 60 gebouwen, bouw-
sels, bijzondere plekken en landschappen, alles in kort
en bondig bestek, voorzien van illustraties, voornamelijk
foto’s.
’Walcheren, wat anders 2’ is iets beschouwelijker dan
het eerste deel. Vooral het begrip ’grens’ speelt een rol;
zo wordt zelfs aan de hand van de geschiedenis gefiloso-
feerd over de uiteindelijke begrenzing van Walcheren:
zou dit de gemeente Walcheren worden na honderden
jaren herindelen vanaf ambachtsheerlijkheid tot de hui-
dige drie gemeenten?
Toch is er ook nu weer ruim plaats voor al wat
Walcheren aan moois, merkwaardigs en markants te
bieden heeft zoals een assiepit naast een kerk; tegen-
woordig is dat een ondergrondse vuil- of glascontai-
ner… Een kruis in de duinen herinnert aan de executie

van zes verzetshelden en hier en daar vindt je nog een
Hindernispfahl, ook ’kerstboompje’ genoemd. Het Jan
Allemanstraatje in Vlissingen, je kunt er nog iets van
terugvinden, ook al deugt de naam niet en wie was
eigenlijk de ’strontmajoor’ en waar had hij domicilie.
Misschien benieuwd wat Poppo met de langste straat-
naam te maken heeft? Dit en nog veel andere zaken pas-
seren de revue.

’Walcheren weer anders 2’ is opnieuw een uitdaging
Walcheren te verkennen en stil te staan bij de vaak
ingrijpen gebeurtenissen die de historie van dit tegen-
woordige schiereiland kenmerken.

Prijs: 15 euro; uitgeverij Conquistador; verkrijgbaar bij
de boekhandel ISBN 978-90-810110-2-0;
voor Paauwenburg rechtstreeks te bestellen bij Jaco
Simons, tel. 465717; email lacoda@zeelandnet.nl

De assiepit bij de kerk van Grijpskerke foto Jaco Simons

Walcheren weer anders

Toch wordt er wereldwijd op wetenschappelijk niveau
veel gezwamd over koolzuur. Het wordt een broeikas-
gas genoemd, bijna een ’misdadig’ gas, in staat het
leven op aarde te bedreigen door het te verstikken
onder een warmtedeken. Maar technisch is dat onmo-
gelijk want koolzuur is niet alleen onontbeerlijk maar
de hoeveelheid blijft door een ingewikkeld proces van
gebruik en hergebruik steeds in evenwicht met de
andere stoffen die bepalend zijn voor de atmosfeer en
het leven op aarde. 
CO2 bestaat uit één atoom koolstof en twee atomen
zuur stof. Koolstof is een zware vaste stof die graag met
grote hoeveelheden bij elkaar blijft maar zich ook met
vele stoffen kan verbinden. De meeste verbindingen
gedragen zich als een vloeistof. Echter de verbinding
met één atoom zuurstof, CO, koolmonoxide, noemt
men kolendamp. Dát is een voor ons giftig gas, waar in
het kolen/stoomtijdperk veel mensen ziek van werden. 
Koolzuur is een gas dat zwaarder is dan de buitenlucht
en het vertoont neiging om naar de grond te zakken.
Zuurstof doet dat ook, maar minder snel, omdat het
minder weegt. Op redelijk warme open watervlakken
zakken koolzuur en zuurstof als het ware ’in de opper-
vlakte’. Koolzuur is voedsel voor de waterplanten die
het trouwens weer omzetten in zuurstof. En de zuur-
stof wordt gebruikt door de vissen en andere dieren
die er weer CO2 van maken… Een nuttig samengaan
van CO2 in het water is dat met Ca alias Calcium alias
Kalk. Hierdoor wordt koolzure kalk gevormd, de bouw-
stof waarvan schelpdieren hun behuizingen maken
evenals de koralen die er grote riffen mee bouwen. Als
de koralen aan het uitsterven zijn, dan komt dat niet
door gebrek aan CO2, maar door een tekort aan kalk,
wat uit de spijsverteringsresten van mens en dier moet
komen. Maken wij onze afvalstromen te schoon dan

gaat het koraal achteruit, maar ook de visstand, aan-
gezien die het direct of indirect ook voor een deel moet
hebben van afvalstromen. 

Een teveel aan CO2 in de oceanen borrelt eruit in de
koude poolzeeën, net als het koolzuur van frisdran-
ken, bier, of champagne. Koolzuur werkt smaakverho-
gend en kan vrolijk maken. Bij tabak roken krijgt men
koolzuur naar binnen (geen nicotine want dat brandt
beter dan benzine) en dat verhoogt het CO2-gehalte in
het bloed. Hierdoor ontstaat een prettig gevoel. Rookt
men regelmatig dan wordt de longcapaciteit iets groter,
vandaar dat mensen met astma vroeger de medische
raad kregen om te gaan roken en dat zelfs sportlieden
daar hun voordeel mee deden.
Tabak roken, geeft een lichte overmaat CO2 in het
bloed, hetgeen vrolijk maakt. Duikers kunnen deze
werking beamen.

In bos- of heidegebieden waar het grondwater te ver
wordt weggetrokken en waar te weinig dierenleven, te
weinig mensen en te weinig autoverkeer is, wordt de
CO2 te laag en de O? te hoog als het windstil is bij felle
zon. De plantenwereld neemt dan zelf maatregelen om
meer CO2 en vochttoevoer te krijgen: de O2 wordt O3

(Ozon) en uitgedroogd materiaal gaat dan spontaan in
brand. Een weggooide peuk kan de brand in eerste
instantie doen ontstaan, maar het zou toch gebeurd
zijn. Alleen een goed grondwaterbeheer kan bosbran-
den voorkomen.

De fossiele brandstoffen zijn ontstaan als een onder-
deel van de levenskringloop. Ze te blijven benutten
kan geen kwaad; de wereld wordt er groener van en er
komt meer zuurstof. Nico

Koolzuur (CO2) is een gas dat veel verschijningsvormen heeft en onontbeerlijk is
voor de groei en het voortbestaan van het leven op aarde. Ook heeft het enkele voor
de mens plezierige bijkomstigheden. Met water, kolendamp en stikstofoxides plus
wat ’gifstoffen’ uit de bodem is koolzuur de voeding voor planten, vanaf algen tot
aan reuzenbomen. Zij worden als het ware chemisch geconstrueerd, op voorwaarde
dat er ook water is. Bij dit proces wordt een afvalproduct uitgestoten waar alle men-
sen en dieren van groot tot klein, te land, in de zee en in de lucht wild op zijn,
namelijk zuurstof (O2). En mens en dier maken de cirkel weer rond, aangezien zij
weer koolzuur uitstoten.

CO2 - oftewel doodgewoon koolzuur

Portiekflats aan de Schaepmanstraat



Bij binnenkomst in het kantoor valt een grote bench
op waarin een zwart-witte moederpoes ligt te slapen
samen met haar vier kittens van drie weken oud. Inge
verteld, dat de poes met kittens vanuit het asiel bij de
Dierenbescherming zijn gebracht om een tijdje te
logeren. De jonge poesjes zijn nog erg vatbaar voor
ziekten en in het asiel lopen de dieren natuurlijk
meer kans om besmet te raken. Vanuit het logeer-
adres gaan de poesjes naar nieuwe eigenaren (ze wor-
den dan op asielvoorwaarden geplaatst).

Vrijdag 9 november was het feest in het gebouw aan de
Alexander Gogelweg. Er waren vier redenen voor: het
Dierenbeschermingslintje werd uitgereikt aan Albert
Dijkstra, die eerder dit jaar in de Schuitvaartgracht
sprong om de kat van zijn buurvrouw uit het water te
redden. De tweede reden was dat men nu  vijftien jaar
vanuit een eigen kantoor werkt; als derde werd een
nieuwe stalling en opslagruimte voor de dierenambu-
lance in gebruik genomen en als klap op de vuurpijl
kwam tijdens die ingebruikname met veel getoeter,
kabaal en met zwaailichten een nieuwe ambulance uit
de stalling rijden. Best een groot feest dus, die vrijdag.

De organisatie had eerst een kantoor in de
Scheldestraat, maar dat pand was al snel te klein. In
1998 vond men een onderkomen in het voormalige
postkantoor van Paauwenburg aan de Alexander
Gogelweg, waar men nu nog steeds zit. Op dat
moment startte ook de dierenambulance. Nu heeft de
vereniging drie ambulances, één voor de dagdienst,
één voor de nachtdienst en één voor extra diensten en
calamiteiten voor Walcheren, de Bevelanden en
Schouwen-Duiveland. Vorig jaar werden 2173 dieren
door de dierenambulance opgehaald.

Bewoners van Paauwenburg hebben kunnen zien dat
er aan de nieuwe stalling maar door één persoon werd
gewerkt. Aannemer Kodde bouwde eraan en men kan
hem nog steeds bezig zien met de afwerking. Vrijdag
werd ook de eerste steen geplaatst en die eer ging naar

Inge Zweedijk. Een mooie steen met de contouren van
een poes erin verwerkt.

De vereniging draait op ongeveer honderd vrijwilligers
en vier vaste, betaalde krachten en natuurlijk niet te
vergeten, de jaarlijkse vrijwillige collectanten. De
belangrijkste taken van de organisatie zijn de dieren-
noodhulp, politieke beïnvloeding, maatschappelijke
beïnvloeding en toezicht dierenwelzijn (de inspectie-
dienst). Ook zijn er verschillende projecten, zoals
project DierSaam. Hiervoor gaan vrijwilligers met
honden en katten naar verzorgingshuizen, om de
bewoners te laten knuffelen met de dieren. Sommige
mensen hadden vroeger namelijk zelf dieren, maar
kunnen er geen meer houden. 

Ook bestaat er het project KlasseDier, met allerlei
informatie voor scholen en voor kinderen. Er bestaat
een jeugdclub Dierenbescherming: Kids For Animals.
Dan is er de Aktie BuitenKans. De dierenbescherming
vangt verwilderde katten, die gecastreerd en ingeënt
worden. Daarna worden ze of teruggezet of er wordt
geprobeerd de dieren te plaatsen. Soms kunnen ze
naar een bedrijventerrein of boerderij. 
De intensiefste taak is toch wel het ophalen van
gewonde en zieke dieren.

Het rijden voor de asielen is gratis. Verder gaan er rit-
ten naar de dierenartsen, de Mikke, het Arsenaal en
soms ook naar Iguana. 

Een grappige anekdote is die van twee Paauwenburgse
jongens, die met een emmer met een kooikarper bij
de dierenbescherming kwamen. Hoe ze aan die vis
kwamen? Het antwoord was: hij kwam uit de lucht
vallen! En dat was echt zo. Een reiger had ergens uit
een vijver een koikarper gehaald en onder het vliegen
laten vallen, zo op de stoep voor de voeten van die jon-
gens. De vis is nagekeken en toen met de emmer al
klotsend in de dierenambulance naar het Arsenaal
gebracht.

Gespecialiseerd in:

Schoonheidsbehandelingen
Microdermobrasie
(huidconditie corrigerende behandeling)
Visagie
Dames- en herenhairstyling

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

Alléén volgens afspraak

In de De Meesterstraat staat maar één gebouw: de torenflat tegenover de Lidl en
die omringd is door diverse winkels.

Mr. Theodoor Herman de Meester, geboren te Harderwijk op 16 december 1851, overleden te ’s Gravenhage op
27 december 1919. Hij huwde op 6 juli 1881 met Josina, Agnes, Reiniera, Woltera Parker te Zwolle. 
Zij kregen twee zoons en een dochter.
De Meester was een tamelijk onbekende Indische bestuurder, die in 1905 leider werd van een door Goeman
Borgesius geformeerd liberaal minderheidskabinet ('een kabinet van kraakporselein')*. Aan dit Kabinet-De
Meester (ook wel de 'Staalmeesters' genoemd) kwam al na tweeënhalf jaar een einde, nadat in 1907 minister
Staal al had moeten aftreden na een eerste kabinetscrisis.
Nadien was De Meester een vooraanstaand Tweede-Kamerlid en verder gemeenteraadslid in Den Haag en poli-
tiek redacteur van het 'Vaderland'. Hij eindigde zijn loopbaan als staatraad.
Enkele van de functies die hij tijdens zijn loopbaan bekleedde zijn adjunct-commies en later commies bij de
Provinciale Griffie te Zwolle, gemeentesecretaris van Groningen, chef Generale Thesaurie (administrateur) bij
het ministerie van Financiën, vice-president Raad van Nederlandsch-Indië te Batavia. Na ziekte minister van
Financiën, voorzitter van de ministerraad, lid gemeenteraad van ’s Gravenhage, lid Tweede Kamer der Staten-
Generaal en lid Raad van State.
Als bewindspersoon was hij op 18 september 1906 de eerste minister van Financiën die de begroting monde-
ling aan de Tweede Kamer aanbood.
Hij was een zuinige minister en terughoudend bij het aanvatten van nieuwe overheidstaken. 

* Zijn kabinet stond bekend als 'kabinet van kraakporselein', omdat het niet over een vaste meerderheid
in het parlement beschikte. Zijn kabinet diende in december 1906 ontslag in na de verwerping van de
Oorlogsbegroting 1907 door de Eerste Kamer en kwam in december 1907 definitief ten val door de ver-
werping van de Oorlogsbegroting voor 1908 door de Tweede Kamer.

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

Uw advertentie in de Klaver Vier?
Bel 0118-462860

Ditmaal werd een bezoek gebracht aan de Dierenbescherming aan de Alexander
Gogelweg, waar uitleg gegeven werd door bureaumanager Inge Zweedijk.
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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.

Terpen en Vliedbergen door Jaco Simons

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

Vóór de tijd van de bedijkingen - dus ongeveer vóór de
elfde eeuw - had de onstuimige zee vrij spel op het land.
Dat liep zodoende met de regelmaat van de klok onder
water. Hoewel onze Walcherse voorouders hun onderko-
mens op de van nature hoger gelegen delen - de kreek-
ruggen - van het eiland bouwden, wierpen zij toch een
kunstmatig heuveltje op om extra beschermd te zijn
tegen overstromingen. Op het heuveltje, een terp
genoemd, werd een eenvoudig huis of boerderijtje
gesticht. De terp bestond uit aarde, afval en mest. Niet
ver van Paauwenburg - op de grens van de Werendijk-
seweg en de Klaassesweg, tussen Zoutelande en Groot-
Valkenisse - staat een boerderij in een van nature hoger
en kunstmatig opgehoogd landschap. Vooral als je het
fietspad volgt, is het reliëf goed waarneembaar. 

Op Walcheren tref je, als je er oog voor hebt, meer van
deze zogeheten oude huisterpjes aan. Het is duidelijk
dat ze, als gevolg van bedijkingen en verbeterd binnen-
waterbeheer, hun oorspronkelijke functie hebben verlo-
ren. 

In Paauwenburg vinden we geen oude huisterpjes. Het
huis aan de De Savornin Lohmanlaan 55 is in onze wijk
het enige voorbeeld van bouw op een (lage) terp en
dateert van onze tijd. (zie foto 1) De huizen aan bijvoor-
beeld de Burgemeester Van Woelderenlaan 90 en de
Bizetlaan 6 lijken frontaal gezien op een terp te zijn
gebouwd. Maar schijn bedriegt. Tegen de ruimte die op
straatniveau is gebouwd, is een laag aarde aangebracht;
de woonkamer bevindt zich op de ’eerste verdieping’.

Hier en daar werden huisterpen in de middeleeuwen
verhoogd, uitgebreid en samengevoegd. Ze ontwikkelden
zich in de loop der tijd tot een geheel. Zo ontstond er een

woonkern op een lage heuvel, een zogenoemde
dorpsterp. 
Onder meer door gestage bevolkingsgroei in de twaalfde
- en dertiende eeuw werd de behoefte aan meer paro-
chies groter en groeide het aantal kerken. Deze werden
midden in de kern gebouwd op een nógmaals verhoogd
terrein. Bij de oude dorpen op Walcheren zie je dan ook
de straten, die uitkomen bij de kerk, geleidelijk in 
hoogte oplopen. De kerk zelf en het omringende kerkhof
liggen weer wat hoger. Kijk bijvoorbeeld eens naar een
duidelijk voorbeeld in Grijpskerke: ’t Sloepje, een brand-
gang aan de kerkring, loopt vanaf de nieuwbouwwijk in
de richting van de dorpskerk naar boven. 
In tegengestelde richting geldt uiteraard het omgekeer-
de, zoals in Koudekerke: vanaf de kerk, die op het hoog-
ste gedeelte van het dorp staat, loopt de Badhuisstraat
iets naar beneden in de richting van de
Middelburgsestraat. 

Op Walcheren is de hoogte van de terpen relatief gering.
In menig Fries terpdorp is het hoogteverschil duidelij-

ker, met Hoogebeintum als spectaculaire topper. Deze
terp verheft zich bijna negen meter boven het maaiveld
met de kerk uiteraard op het hoogste punt.
Niet altijd ontstond er een aaneengegroeide cluster van
terpjes. Op Zuid-Beveland, aan de rand van Kloetinge,
vinden we het gehucht Tervaten. Nog altijd staat een aan-
tal boerderijen op eeuwenoude, individuele terpjes. Hier
is er dus geen sprake van dorpsterpontwikkeling.

Zoals gezegd, verloren de terpen vanaf de tijd van de
bedijkingen hun oorspronkelijke functie. Om strategi-
sche redenen lieten invloedrijke figuren uit die tijd,
zoals ambachtsheren, de heuvels uitbreiden en verho-

gen. Bovenop de berg werd een houten toren - later een
stenen (woon)toren - gebouwd. Het geheel werd omge-
ven door een gracht. Daarbuiten, op de zogeheten voor-
hof, ontstonden er nog andere (woon)vertrekken. Je
kunt stellen dat deze goed verdedigbare kasteelbergen
voorlopers waren van de latere kastelen.
In die tijd was er geen centraal gezag. Vele kleine land-
heren heersten als kleine baasjes over hun territorium
dat natuurlijk goed verdedigd moest worden tegen al te
opdringerige buurtgenoten. De kasteelbergjes groeiden
niet alleen uit tot verdedigingswerken, maar werden ook
statussymbolen van mensen van aanzienlijke komaf.
De meeste vliedbergen op Walcheren zijn behoorlijk
hoog. Zij kunnen in hun huidige vorm als voormalige
kasteelbergen worden beschouwd. De bergen die wij in
hun huidige vorm op Walcheren aantreffen, hebben dus
weinig te maken met een vluchtplaats voor het water. Ze
zijn dan ook niet gemaakt om droge voeten te houden
bij de vele overstromingen die Walcheren in het verleden
teisterden. Hun naam doet echter anders vermoeden.
Het woord vlied of vloed is ooit aan de bergen gekoppeld
omdat men vroeger in de veronderstelling was dat de
bergen als vluchtplaatsen fungeerden ten tijde van over-
stromingen. De naam vliedberg is nu zo ingeburgerd dat
we die maar laten voor wat hij is. Wij Paauwenburgers
mogen trots zijn. Wij hebben een natuurmonument van
bijna duizend jaar oud in onze wijk staan. (zie foto 2)
Met enig overdreven gevoel voor regionalisme kun je
stellen dat geen Middelburgse wijk daar aan kan tippen. 
De vliedberg van Paauwenburg is zes meter hoog. In de
Tweede Wereldoorlog hebben de Duitsers er afweerge-
schut opgesteld. Een aantal jaren lang kreeg de berg dus
weer de functie van verdedigingswerk aangemeten. 
Er lag nog een tweede vliedberg in het gebied dat nu
Westduinpark heet, ter hoogte van de bocht
Burgemeester Van Woelderenlaan-Bachlaan. Deze berg
werd al aan het begin van de zeventiende eeuw afgegra-
ven. 
De hoogste vliedberg van Walcheren is bijna tien meter
hoog en staat in Sint Jan ten Heere, een buurtschap bij
Aagtekerke. De hoogste van Zeeland staat aan de
Kerkweg in Wemeldinge en is bijna elf meter hoog. 
In totaal staan er negentien vliedbergen op Walcheren.
En dan te bedenken dat er ooit veel meer stonden! De

natuurbeherende organisatie Het Zeeuwse Landschap
heeft op Walcheren dertien bergen onder haar hoede;
een aantal is in particulier bezit.
Het is jammer dat we op Walcheren geen kasteelberg
hebben met bewoningsresten of een getrouwe recon-
structie van een toren. Elders vinden we wel opmerke-
lijke resten of objecten. Op het Zuid-Hollandse eiland
Voorne-Putten treffen we in het stadje Oostvoorne de
Jacobaburcht. (zie foto 3) De ruïne komt aan zijn naam
omdat Jacoba van Beieren en haar man Frank van
Borsele hier omstreeks 1435 korte tijd woonden. Ook in
België vinden we een uniek bouwwerk bovenop een zes
meter hoge ’vluchtheuvel’, zoals onze West-Vlaamse
vrienden dat zo mooi zeggen. In Dudzele, niet ver van
Brugge, is er bovenop een vliedberg een uit 1639 stam-
mend statussymbool gebouwd, in de vorm van een
prachtig landhuis. (zie foto 4)

Zoals aangestipt in de aanhef van dit artikel start
binnenkort de uitvoering van het project Zwakke
Schakels. Na de realisering zal de kustverdediging weer
aan de hoogste eisen voldoen. Op korte termijn hoeven
we ons dus geen zorgen te maken, maar op langere ter-
mijn wel degelijk. Enerzijds rijst de zeespiegel en wor-
den stormen zwaarder. Anderzijds verzakt het achter-
land. We moeten ons steeds weer aanpassen aan de gril-
len van het klimaat en het gedrag van de natuur. 
Er wordt gestoeid met allerhande ideeën. Gaan we zoals
onze middeleeuwse voorouders onze huizen in de toe-
komst weer op terpen bouwen? Het is niet ondenkbaar,
want steeds hogere dijken betekent ook steeds bredere
dijken. Die optie is om vele redenen echter niet onbe-
perkt. In de plannen rondom de herinrichting van het
oude veerplein van Perkpolder in Zeeuws-Vlaanderen
wordt de bouw van terpwoningen serieus onder de loep
genomen. Die middeleeuwers waren zo gek nog niet …

Wie zich verder wil verdiepen in terpen en vliedbergen
doet er verstandig aan het boekje ’Vliedbergen in het
Zeeuwse landschap’ van Kees Bos en Robert van
Heeringen te lezen. Naast een heldere uitleg over ver-
schillende verdedigingswerken, zoals ringwalburgen en
vliedbergen, staan hierin alle Zeeuwse vliedbergen afge-
beeld.

Als je een huis ziet dat op een kunstmatige heuvel is gebouwd, heeft men dat om esthe-
tische redenen gedaan; niet om te voorkómen dat de woonkamer volloopt met zeewa-
ter bij een eventuele overstroming. We worden immers in Nederland beschermd door
duinen en solide dijken. Het project Zwakke Schakels, dat voor wat betreft het kustvlak
Zuidwest Walcheren vanaf begin 2008 van start gaat, is daar het bewijs voor. Zowel
Rijkswaterstaat als Waterschappen houden voor ons - bewoners van het achterliggen-
de land - een oogje in het zeil betreffende de kustverdediging. Zeker op korte termijn
hoeven we ons dus geen zorgen te maken en mogen we erop vertrouwen dat we niet
zomaar verrast zullen worden door een duin - of dijkdoorbraak en een overstroming
als gevolg daarvan. Dat was in de vroege middeleeuwen wel anders in onze contreien.

Foto 1: terpwoning in Paauwenburg. 

Foto 2: vliedberg van Paauwenburg. 

Foto 3: Jacobaburcht. Ruïne op de vliedberg van Oostvoorne.

Foto 4: vliedberg met landhuis in Dudzele, België. alle foto’s zijn van Jaco Simons
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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

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 rredactie vvan dde wwijkkrant KKlaver VVier 
wenst aalle iinwoners vvan PPaauwenburg 

en dde aadverteerders 
fijne ffeestdagen een eeen ggelukkig nnieuwjaar

In deze laatste editie van 2007 een samenvatting van de Kerstactiviteiten in onze
wijk.

Open Hofkerk
Op zondagavond 16 december wordt in de Open Hof kerk een Kerstsamenzang gehouden om 19.30 uur.
Medewerking wordt verleend door het koor ’Inspiration’ o.l.v. Moritz Benschop met combo.
De Kerstoverweging wordt uitgesproken door ziekenhuispastor Ed Visser. Iedereen wordt uitgenodigd  deze
Kerstsamenzang mee te vieren. 

De Kerstvesper op 24 december begint om 19.30 uur in de Open Hof kerk en de dienst van eerste kerstdag
begint om 09.30 uur. Het kinderkoor ’De Vrolijke Noot’, dat bestaat uit 25 kinderen, zal zingen tijdens de kerst-
dienst.

Majoraat
De Stichting Majoraat heeft de volgende Kerstactiviteiten:
16 december 17.00 tot 23.00 uur Kerstdiner 
18 december 19.00 tot 22.00 uur Kerststukjes maken 
21 december 20.00 tot 22.30 uur Kerstconcert ’Zingende Zilvermeeuwen’
22 december 20.00 tot 22.30 uur Kerstconcert ’Zokantook’
05 januari 11.00 tot 13.00 uur Nieuwjaarsbijeenkomst

Inschrijven voor workshops en kaartverkoop voor dansavonden en informatie
Maandag t/m vrijdag 09.00 tot 15.00 uur: tel. 0118-471103

Open Hof
De jaarlijkse nieuwjaarsreceptie in het Open Hof is op 11 januari 2008 van 16.30 tot 18.30 uur.

Lacoda
Het tienerpopkoor ’Lacoda’ o.l.v. Marcella Simons uit Paauwenburg heeft ook enkele leuke activiteiten, nl: 
14 december een optreden vanwege het vijftigjarige bestaan van Ter Reede,
15 december treden zij samen op met de ’Sea Sound Singers’ in de Couburg, Koudekerke en in het nieuwe jaar
geven zij op 13 januari een koffieconcert met solo optredens van geselecteerde Lacoda leden bij Ter Reede.
Info: lacoda@zeelandnet.nl of telefoon: 465717

Kerstactiviteiten in Paauwenburg

Haar klasgenoten hebben al posters opgehangen:
15 december Amanda op TV! Amanda Simons(11), leer-
linge van de Louise de Colignyschool is namelijk de win-
nares van de Zeeuwse Finale van het songfestival
Kinderen voor Kinderen van de Vara. 
Er deden in Zeeland in totaal 120 kinderen mee aan de
voorronden; er bleven er twaalf over en tijdens de finale
in ’De Mythe’ in Goes eindigde Amanda als eerste met
het liedje ’De pest aan pesten’.
Overigens gaat ze dit in de landelijke finale niet zingen,
omdat iemand anders dat al doet.

Op 15 december wordt het ’De Coolste DJ’. Ook Amanda
blijft best koel op de bühne: ’Echt zenuwachtig ben ik
niet en ik denk dat ik dat ook niet ben voor de televisie’.
Repeteren doet ze een paar keer per dag, met de CD-spe-
ler. Hoewel haar vader en moeder zeer muzikaal zijn,
heeft ze die er liever niet bij. Gewoon alles zelf doen,
alleen voor de spiegel, zo bereidt ze zich het liefste voor.
En wat ze later worden wil - hoe kunnen we dat nog vra-
gen? - Musicalstar natuurlijk!
Landelijke finale songfestival Vara Kinderen voor
Kinderen zaterdag 15 december, Ned 3, 19.00 uur

Paauwenburgse Amanda in
landelijke finale songfestival

Wedstrijd Kerstverlichting
Wie zijn huis of tuin tegen de Kerst voorziet van verlichting dingt automatisch
mee naar de prijzen voor de mooiste Kerstverlichting Paauwenburg 2007. 
De prijzen worden bepaald door een jury, bestaande uit enkele leden van het
bestuur van de Stichting Wijkcentrum Paauwenburg. Er wordt niet zozeer
gelet op massaliteit als wel op originaliteit en afwerking van de versiering.
Versiering die door samenwerking vanuit meerdere huizen of appartemen-
ten tot stand is gebracht, heeft een pre. De prijzen worden bekendgemaakt
tijdens de Nieuwjaarsreceptie (zie elders in dit blad)

DDDDeeee  vvvvoooollllggggeeeennnnddddeeee  wwwwiiii jjjjkkkkkkkkrrrraaaannnntttt   
vvvveeeerrrrsssscccchhhhiiii jjjjnnnntttt   iiiinnnn  ddddeeee  llllaaaaaaaattttsssstttteeee  wwwweeeeeeeekkkk

vvvvaaaannnn  ffffeeeebbbbrrrruuuuaaaarrrr iiii   2222000000008888....
HHHHeeeebbbbtttt   uuuu  eeeeeeeennnn  bbbbiiii jjjjddddrrrraaaaggggeeee,,,,
ssssttttuuuuuuuurrrr   ddddiiiieeee  ddddaaaannnn  vvvvóóóóóóóórrrr   
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Het is tijd voor Kerst.
Onze kantoren zijn tijdens de kerstdagen gesloten.
Maar uw dagelijkse bankzaken regelt u 24 uur per dag via:
- www.rabobank.nl
- Rabofoon 0900 0909 (0,10/min): saldo, overboeken, betalen
- Rabolijn 0900 0907 (lokaal tarief): advies, direct afsluiten
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