
Als Dijkstra het over zijn gereedschapskist heeft, gaat het
vooral over zijn taken op het gebied van veiligheid en
handhaving van de openbare orde.
’Natuurlijk is het niet zo dat ik bij elke vorm van jeugdi-
ge overlast de mosquito (ultrasoon geluidssysteem dat
voor jongeren niet te harden is – red.) inschakel, maar
ik wil opdracht kunnen geven zo’n ding te installeren,
zonder dat ik te horen krijg, dat hierover eerst vergaderd
moet worden… Ik wil die mosquito - ik verwacht er zeer
binnenkort een concreet voorstel over - dus in mijn
gereedschapskist hebben.
Het zelfde geldt voor bijvoorbeeld een samenscholings-
verbod en een noodverordening. Op het moment dat ik
deze maatregelen wil treffen, wil ik geen discussie meer
over het hoe en wat. Die regelingen dienen - populair
gezegd - klaar te liggen voor gebruik; alleen mijn hand-
tekening moet nodig zijn.
Denk trouwens niet dat ik meteen met allerlei maatre-
gelen af kom zetten als het er eens vrolijk aan toegaat. Ik
weet ook wel dat er bij het EK-voetbal op straat een pils-
je wordt gedronken. Daar stuur ik natuurlijk niet de
politie op af vanwege overtreding van het drankverbod.
Maar ik trek wel m’n gereedschapskist open als drank-
gebruik op de openbare weg ellende geeft!’

Vertrouwen herwinnen
Bij de samenstelling van het nieuwe college van b en w
zijn taken als burgerparticipatie, communicatie en het
Vlissings imago ondergebracht bij de burgemeester.
Dit brengt met zich mee dat Dijkstra vaak degene is die
het eerst wordt aangesproken op allerlei zaken die spe-
len in de wijken. In beginsel geeft de burgemeester
gehoor aan verzoeken van wijkraden om in hun verga-

deringen aanwezig te zijn, maar het is ook de bedoeling
dat de wethouder tot wiens portefeuille een zaak behoort
acte de présence geeft. Zo is dat afgesproken binnen het
college van b. en w.
Dijkstra geeft aan dat dit college er duidelijk op uit is
met de Vlissingse bevolking in gesprek te gaan en te blij-
ven, met als doel het vertrouwen te herwinnen, dat,
zoals iedereen weet, flinke deuken heeft opgelopen.
Men doet dit door met het voltallige college wijken te
bezoeken, aan te horen wat de bewoners aan het hart
ligt en hier ook op te reageren, actie te ondernemen en
wat dies meer zij.
Het fenomeen ’burgerparticipatie’ zal binnenkort gestal-
te krijgen in een beleidsnota, maar - en hier komt de
practicus weer om de hoek kijken - die moet helder,
beknopt en goed uitvoerbaar zijn. Vooralsnog gaat het
college verder op de ingeslagen weg: daar te zijn waar de
Vlissingse burger er om vraagt; besluiten uit te leggen, te
bediscussiëren, maar ook te verdedigen, aldus de bur-
gemeester.

Boodschappen doen
Dijkstra zegt nogal eens ’niet-officieel’ rond te fietsen in
de gemeente.
Het valt hem dan op dat Paauwenburg er als wijk goed
bij ligt. Brede straten, veel groen en een mooi winkelap-
paraat. Ook de uitstraling van de ‘regenboogflats’
spreekt hem aan. Natuurlijk valt er, zoals overal, nog wel
het een en ander te verbeteren, bijvoorbeeld aan de ver-
keerssituatie. Burgers moeten zich trouwens ook reali-
seren dat de gemeente, de politie en andere instanties
niet alles kunnen oplossen wat scheef zit. Het zal altijd
nodig blijven elkaar aan te spreken.

‘De kennismaking met de Nieuwjaarsreceptie en de
Koninginnedag in Paauwenburg was zonder meer posi-
tief. Ik heb het gevoel dat er in deze wijk veel enthousi-
aste vrijwilligers aan het werk zijn’, aldus Dijkstra.
Eén belofte ten opzichte van Paauwenburg zal hij nog
inlossen. Hij heeft de Golff gecomplimenteerd met de
prijs die men kreeg als beste Zeeuwse supermarkt en
daaraan verbonden dat hij er een keer boodschappen
komt doen. Dat gaat binnenkort gebeuren.

Gouden kans
Het is ook Dijkstra niet ontgaan dat er in Paauwenburg
een beweging gaande is om te komen tot een
’levensloopbestendige wijk’. In zijn burgemeesters- en

wethouderspraktijk heeft hij allerlei vormen en combi-
naties van gezondheids- en welzijnsvoorzieningen voor-
bij zien komen.

Op zichzelf vindt hij de plannen om een dergelijk cen-
trum te realiseren in Open Hof zeer positief. Ervaring
leert dat van een centrum waarin verschillende functies
zijn ondergebracht een stimulerende werking uitgaat.
Hij waarschuwt er voor pragmatisch te zijn. Als er orga-
nisaties zijn die niet centraal willen werken: respecteer
dat. En tot slot: ’Volgens mij ligt hier voor Paauwenburg
een ”gouden kans”; er is immers al een ruime locatie
beschikbaar en dat is vaak de grootste financiële belem-
mering!’
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Fotografie Ruben Oreel

Gezocht: redacteur m/v
De redactie van dit blad is dringend op zoek naar één of meerdere personen die als redacteur/redactrice wil-
len meewerken aan de samenstelling van deze wijkkrant Klaver Vier. De wijkkrant heeft een ideële doelstel-
ling: het zonder winstoogmerk verspreiden van informatie en nieuws ten behoeve van de inwoners van
Paauwenburg.
Van redacteurs wordt verwacht: een goede taalbeheersing, positief/kritische instelling, een ’nieuwsgierige blik’
op alles wat Paauwenburg aangaat; willen meedoen en meedenken in het team dat de krant samenstelt.
Tijdsbeslag: vijf maal per jaar schrijven van één of meerdere artikelen (circa 20 uur); vijf tot tien maal per jaar
op informele manier vergaderen/brainstormen over inhoud en vorm van de krant (circa 15 uur).
Gemaakte onkosten worden vergoed.
Deze krant wordt geheel samengesteld door vrijwilligers en dat geldt voor alle werkzaamheden: redactie, admi-
nistratie, vormgeving, fotografie en advertentie-acquisitie. Er is maar één niet-vrijwillig aspect: het drukwerk,
dat logischerwijze wordt uitbesteed. De advertentie-inkomsten dekken de kosten van Klaver Vier, aangevuld
met een subsidie van de gemeente Vlissingen. Bij de samenstelling van Klaver Vier zijn negen mensen betrok-
ken.
Belangstellenden kunnen contact opnemen met de secretaris van Klaver Vier: Ali Rozeboom,
arozeboo@zeelandnet.nl of telefoon 467487

Burgemeester Dijkstra wil snel en praktisch kunnen handelen

’De gereedschapskist moet vol zijn’
Hij schuwt de vergelijking met de timmerman niet en toont zich daarmee een man van
de praktijk: ’Ik wil dat mijn gereedschapskist altijd vol is, én dat elk stuk gereedschap
klaar is voor gebruik’.
Aan het woord is drs. W.J.A. (Wim) Dijkstra, burgemeester van Vlissingen.

Dijkstra: initiatief voor regionale veiligheid
De Vlissingse burgemeester Dijkstra heeft in het Regionaal College (het bestuur) van de Zeeuwse politieregio
een initiatief genomen om de belangrijkste prioriteiten op het gebied van openbare orde en veiligheid in
Zeeland in kaart te brengen en hier maatregelen aan te koppelen. Het ’politiebestuur’ bestaat uit alle 13
Zeeuwse burgemeesters en vandaar dat Dijkstra nu twaalf collega’s gaat bezoeken om zijn initiatief handen
en voeten te geven.
Gevraagd naar een concreet voorbeeld, zegt Dijkstra dat hij er voorstander van is concreet ’kwaaie elementen
te traceren’ zoals de beperkte groepjes jongeren die crimineel gedrag vertonen en anderen op sleeptouw
nemen. Veel van dit soort gedrag is ook ’gemeentegrens-overschrijdend’.
Afgesproken is dat Dijkstra dit najaar met een voorstel komt.



Activiteiten in Paauwenburg
Open Hof activiteiten seizoen 2008
Maandagmorgen Yoga, Diana v.d. Gaast 430757
Maandagmiddag Tai-Chi, 06-28897769
Maandagavond Spirituele ver. Harmonia

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 Cursus Streetdance

Shanila Kalpoe 06-18030542
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.morgen 10.00-12.00 Toneelgroep Up 50
Ma.middag 13.30-15.30 senioren creamiddag
Ma.middag 14.00-16.30 Zanggroep ’Zokantook’
Ma.morgen 14.00-16.00 computer instr.-mevr. Wagenaar
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 10.00-12.00 Computer instr. mevr. Castelein
Woe.morgen 11.00-12.00 Senioren drumband
Woe.middag 13.30-16.00 koersbal
Do.morgen 10.00-11.00 Seniorengym
Do.morgen 10.00-12.00 Computer gev. dhr. Keulemans
Do.middag 13.30-15.30 Line-dance
Do.middag 13.30-15.30 Crea diverse technieken
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
10 juli 10.00-16.00 Workshop gasbeton beeld *
11 juli 19.00-24.00 Barbecue avond *
15 juli 10.00-16.00 Workshop Paverpol *
17 juli 13.30-16.00 Workshop sieraden *
19 juli 20.00-24.00 Dansavond, entree € 4.00 *

09 aug. 20.00-24.00 Dansavond, entree € 4.00 *
19 aug. 13.30-16.00 Workshop bloemschikken *
21 aug. 13.30-16.00 Workshop was strijken *
* Minimaal 1 week van te voren opgeven bij de Stichting
Majoraat. Voor meer informatie: 0118-471103

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:
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 0118-435278 of 06-55144415
donderdagav. 19.30-22.00 (om de week)

cursus leven vanuit je kern
donderdagav. 19.30-22.00 (om de week)

cursus bewust worden
vrijdagmid. en zaterdagocht. chakra’s tekenen en kleuren

Tasja Hut 0118-470742 of 06-12710769
maandagmid. 15.30-16.30 kinderyoga 5-8 jr.
maandagmid. 16.45-17.45 kinderyoga 9-12 jr.
dinsdagav. 18.30-19.30 kindermeditatie 8-12 jr.
dinsdagav. 20.00-21.30 meditatie voor volwassenen
Trudy van Nelfen 0118-639208 of 06-21855048
maandagav. 19.15-20.30 yoga voor volwassenen

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

ANDERE TIJDEN BIBLIOBUS VLISSINGEN
Met ingang van maandag 18 augustus worden de halteplaatsen en tijden van de bibliobus als volgt gewijzigd:

Maandag: A. Gogelweg/L. de Colignyschool 09.30-10.45 uur
Van Hogendorpweg/Majoraat 13.30-16.00 uur

Donderdag: Troelstraweg/Theo Thijssenschool 13.15-14.15 uur
Op dinsdag en donderdag is de bibliotheek voor senioren in het Majoraat geopend van 13.30-16.00 uur

Scheldestraat 54, Vlissingen
Tel.: 0118-417423

SINDS 1977

shop voor bijna nop
tot 75% korting!

van 1 juli tot 25 juli
Gesloten van 25 juli tot 14 augustus



Ondanks de regen die dit jaar met bakken uit de hemel viel, was Koninginnedag weer een groot succes. Het motto
was het Europees Kampioenschap Voetbal. De dag begon met de lawaaioptocht met versierde fietsen. In de Open
Hofkerk was er daarna een optreden van Clown Frankel. Aan de spellen werd door veel kinderen meegedaan en ook
de vrijmarkt was goed bezet. Er waren veel mooie prijzen te winnen door lootjes te kopen voor het Rad van Avontuur.
De eerste prijs was zoals gewoonlijk een fiets die De Fietsenmakker beschikbaar stelde. De wafel- en broodjeskraam
werden heel goed bezocht en er werd veel verkocht.
De avond voor Koninginnedag was er in het Majoraat een drukbezochte en gezellige Koninginnenach met
muziek van de band Twice.

Met dank aan de sponsoren:
Filmclub, Mol Makelaardij, Garage Murre, WTS, Tandarts Cappenberg, Firi den Hoedt, Chinees restaurant ”De lange
muur”, Eetcafé Succes, Bakker Bliek, Golff, Autoschadebedrijf Van den Berg, Mies Bloemen, Hans Vers, l’escaut,
Jeremiasse Fiets, Kringapotheek, Kapsalon de Kapperij, Fietsenmakker, Nagelstudio Tyro, Rabobank Walcheren Zuid,
Schoonmaakbedrijf Delta, Thermen Beautycentrum Swaenenburgh, Jeremiasse Care2Move, Kanovijver, Midgetgolf
de Schelp, Seybel schilderwerken, Fa. Snoek Bachlaan, Racketcentrum Vlissingen, Corstanje Fruit, Van der Pol,
Dierenkraam ’t Kluifje, Fruit Expres, De Notedop, ’t Stoepje, Vishandel Cor Bosman, Fietsenkraam, Indische kraam,
De Notenexpres, Tapas bar, Zeevla poelier, Smith Kaas, Hans Tilroe, Bloemenhandel Groen-Van Noort.

Koninginnedag 2008 in PaauwenburgKoninginnedag 2008 in Paauwenburg



Aan het woord is Willem van Dort, Coördinator Groen,
van de gemeente Vlissingen.
Hij wijst op het gedeelte van de Chopinlaan dat gedomi-
neerd wordt door de rij stoere Iepen, staande in een
brede groenstrook, die overgaat in een waterpartij, met
aan de andere zijde wederom een brede groenzone.
’Ik denk dat deze laan kan dingen naar de titel ’mooiste
straat in Vlissingen’. Dit is toch een plek waar je wil
wonen?’

Extra prettig
Rustig verder bomend, bespreken we de ’aankleding’
van Paauwenburg, naar Van Dort vermoedt één van de
groenste wijken in Vlissingen - zo niet de allergroenste.
’Er is een soort norm, die ervan uitgaat dat mensen zich
prettig voelen in een omgeving waar men per persoon
beschikt over 75 vierkante meter groen. Deze norm
wordt in Paauwenburg ruimschoots gehaald. Je zou dus
mogen verwachten dat mensen in deze wijk zich extra
prettig voelen…’ (recent onderzoek bevestigt dit –
redactie).

De Plataan
Van Dort is een groot voorstander van de aanplant van
Platanen. Ze zijn goed bestand tegen luchtverontreini-
ging, ze kunnen zeer groot worden en ze kunnen ook
tegen een forse snoei, waarbij de takken drastisch wor-
den ingekort, het zogenaamde ’kandelaberen’. Dit is
gedaan in de Van Dishoeckstraat bij veertig jaar oude
Platanen, maar die vormden binnen de kortste keren
weer een prachtige kroon.
Een belangrijk voordeel van de Plataan is dat hij prak-
tisch overal kan worden geplant in straten en langs
wegen, omdat hij geen overlast geeft. De meeste mensen
houden veel van bomen, maar als die ’helikoptertjes’
produceren, zoals de Es, of nog lastiger, eikels, beuken-
nootjes, of kastanjes, dan is het al gauw: prachtige
bomen hoor, als ze maar niet voor mijn deur staan! Een

Es heeft als ’straatboom’ trouwens nog een nadeel: hij
verliest snel dood hout uit de kroon. Vandaar dat de
gemeente de President Rooseveltlaan met al zijn Essen
goed in de gaten moet houden!
In Paauwenburg staan nogal wat platanen langs de
Alexander Gogelweg. De boom groeit niet snel, maar ooit
zal deze weg een platanenlaan worden…
Tenzij er iets zou moeten veranderen aan de omgeving,
zo zegt Van Dort, ’want’- en er klinkt enige spijt door in
zijn woorden - ’het gebeurt maar al te vaak in de stede-
lijke omgeving dat woningbouw of infrastructuur nopen
tot het rooien van bomen die nog niet tot volle wasdom
zijn gekomen’.
Om die nog te vinden, moet je vaak bij kerken en op
begraafplaatsen zijn. Zo staat er op de begraafplaats in
Ritthem nog een aantal oude Essen van 80 à 100 jaar en
bij de Vlissingse Jacobskerk zijn nog enkele Linden van
dezelfde leeftijd te zien.

Het bosplantsoen
De vorming van het ’bosplantsoen’ was jarenlang een
begrip in de aankleding van de woonomgeving. Het
woord zegt eigenlijk precies wat het betekent: een plant-
soen-achtige aanleg, met recreatieve grasvelden, maar
ook met bomen en struiken en heesters als onderbe-
groeiing en intieme wandelpaden.
In Paauwenburg is hier een duidelijk voorbeeld van,
namelijk het park tussen de Ruys de Beerenbrouck-
straat en de Vlissingse Kleiweg.
Hier kom je meteen bomen tegen die zich minder goed
lenen om langs de straat te worden geplant, maar die in
het park tot volle pracht komen, zoals de grote Wilg in
het grasveld.
Ook de Es (twee soorten), Esdoorn, Populier,
Paardekastanje, Eik en Meidoorn met zijn pittige bloe-
semgeur, zijn aanwezig. We treffen een prachtige
Moerascipres (Taxodium) aan, een boom die 200 tot
300 jaar oud kan worden.

En wat te denken van het drietal Mammoetbomen, ofte-
wel de Sequoiadendron Giganteum?
Ze zijn aangeplant op verzoek van de Paauwenburgse
wijkraad, die graag een paar karakteristieke bomen
wilde hebben. Na wat problemen, doen deze bomen nu
waar ze voor zijn aangeschaft: hééél groot worden!
In een jaar of tien kunnen ze al uitgroeien tot een meter
of vijftien, maar niemand van ons zal hun uiteindelijke
grootte van wel tachtig meter kunnen aanschouwen.
Wie toch zo’n boom wil zien - maar dan wel de ’echte’
sequoia, namelijk de Sequoia Sempervirens - moet naar

Californië. Daar staat de hoogste boom ter wereld: 115,5
meter!

Tegenwoordig is het bosplantsoen niet meer zo populair.
Het wordt gezien als vrouwonvriendelijk en als een plek
waar dingen gebeuren die het daglicht beter niet kunnen
zien.
Als we het dan ook hebben over vernielingen, betreft het
in Paauwenburg hoofdzakelijk de omgeving van het park
bij de Kleiweg: bankjes en prullenbakken moeten het
ontgelden en er wordt nogal wat rommel achtergelaten.

VVIISSSSPPEECCIIAAAALLZZAAAAKK

’de paardevisser’’de paardevisser’
J. Paardekooper

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

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

Uw kapster in de buurt! 

Dames- en herenkapsalon Nanda Weststrate

Dames- en herenkapsalon Nanda Weststrate

eeeenn  ggrroottee  rriijjkkddoomm  aaaann  vvaarriiaanntteenn

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

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

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

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

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

TOTAAL INSTALLATEUR - ALLES IN EEN HAND

VVaann  kkeeuukkeenn
ttoott  bbaaddkkaammeerr::

’Dit is een plek waar je wil wonen’

Bomen over Paauwenburgs groen
’Verreweg de meest bomen in Paauwenburg zijn Iepen. Ze zijn naar verhouding goed-
koop, maar het voordeel is vooral dat ze goed bestand zijn tegen de zoute zeewind én
dat ze snel groeien. Ze zijn op Walcheren en ook in de rest van Zeeland massaal
geplant na de overstromingen van 1944 en 1953. De bebossing in de omgeving van bij-
voorbeeld het Veerse Meer bestaat voornamelijk uit Iepen’.

Links: Es; midden boven: Iep met ongelijke bladvoet; midden onder: Esdoorn; rechts: Plataan.Willem van Dort bij Mammoetboom Fotografie Sjaak van der Linden



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

De gemeente voert overigens een beleid dat bij nieuwe
aanplant de bomen een stamomvang hebben van min-
stens 16 cm; een boom is dan zo sterk dat hij niet of
nauwelijks valt af te breken en zeker niet door één per-
soon.

Monocultuur
Terugkomend op de Iep - een boom waar je in
Paauwenburg zowel letterlijk als figuurlijk nauwelijks
omheen kunt - die brengt ook problemen met zich
mee. 

Algemeen bekend is de Iepziekte, die veroorzaakt wordt
door een kevertje dat zijn eitjes legt in schors van dode
bomen, waarna de uitvliegende larven neerstrijken op
een gezonde Iep en die ten gronde richten. De ziekte ver-
spreidt zich overigens maar enkele honderden meters
rondom een boom, terwijl ook zogenaamd wortelcontact
funest kan zijn. Gemiddeld moet de gemeente per jaar
zo’n zestig Iepen rooien.

Duidelijk is dat massale aanplant heeft geleid tot een
soort monocultuur die de verspreiding van Iepziekte in

de hand werkt. De ziekte is herkenbaar doordat de
boom aan de top bruin wordt, terwijl het dode blad blijft
zitten.
In de Algemene Plaatselijke Verordening is bepaald dat
iedereen die een zieke Iep in de tuin heeft, verplicht is
deze op te ruimen. Alleen, hoe doe je dat op een zorg-
vuldige manier? Het beste is om maar even contact met
de gemeente op te nemen voor een handig advies.
Stapels stammetjes voor de open haard kunnen trou-
wens een bron van Iepziekte zijn. De kevertjes zien dit
als dode bomen… Wie wil voorkomen dat hij op deze
manier een bijdrage geeft aan de verspreiding van de
ziekte, doet er goed aan de stammetjes te ontdoen van
de schors.
Overigens heeft Van Dort enige moeite met het beleid
van Staatsbosbeheer. Deze instantie beheert het gebied
grenzend aan het Nollebos, waar de gemeente de scep-
ter zwaait. En terwijl de gemeente er alles aan probeert
te doen de verspreiding van de Iepziekte tegen te gaan,
voert SBB een beleid gekenmerkt door ’laat de natuur
haar gang gaan’. Dood hout wordt dus niet verwijderd…
De Iep is goed herkenbaar aan de ongelijke bladvoet (zie
foto van bladeren) .

Zomerstormen
Enige uitleg is vereist na het tamelijk drastisch snoeien
van de Treurwilgen aan de waterkant achter de Open
Hofkerk. Enkele inwoners hadden hier wat moeite mee.
Van Dort legt uit dat het allemaal weer goed komt met
het aanzicht van deze bomen, maar dat snoei noodza-
kelijk was uit een oogpunt van veiligheid. In de omge-
ving wandelen mensen en spelen kinderen. Als de boom
vol in blad staat is het risico groot dat er flinke takken
naar beneden komen bij een zomerstorm en het lijkt
erop dat dit verschijnsel, dat kan oplopen tot 8 Beaufort
en meer, steeds vaker voorkomt, aldus Van Dort.

Eigen aanplant
Het is niet alleen de gemeente die Paauwenburg groen
maakt. Ook de bewoners dragen een flinke steen bij.
Vooral de Catalpa lijkt in populariteit te winnen, maar al
wandelend zagen we ook een prachtige Valse
Christusdoorn.
Een bijzondere vorm van eigen aanplant, zijn de planten
die de gemeentewerknemers soms in plantsoenen aan-
treffen. Mensen die bomen of planten kwijt willen, ver-
plaatsen ze soms naar de openbare ruimte. Zelfs wiet-
planten worden aangetroffen…

Misschien is de flinke appelboom in de groenstrook
langs het Chopinpad wel een voorbeeld van een dergelijk
initiatief, te meer omdat er ook twee stevige pruimenbo-
men staan. Het is duidelijk dat de gemeentelijke groen-
beheerders deze bomen ontzien: ze staan er prima bij
en ze dragen vrucht. Ook ontdekken we een klein
Krentenboompje, dat eetbare vruchtjes oplevert.
Soms wil er op dit punt wel eens iets bijzonders gebeu-
ren met fruitbomen, zo zegt Van Dort.
De gemeente Roosendaal wilde in een straat een aantal
Sierperen neerzetten, maar het bleken echte peren te
zijn, zeer tot genoegen van de straatbewoners, totdat
deze bomen zoveel fruit begonnen te produceren dat er
een overcapaciteit ontstond, zeer tot genoegen van grote
zwermen wespen.
Zover zal het met de paar boompjes aan het Chopinpad
niet komen: liefhebbers genoeg!

Beginnende Iepziekte in Park Paauwenburg
Fotografie Sjaak van der Linden

Er komen weer bomen langs de Paauwenburgweg
Langs het gedeelte van de Paauwenburgweg dat onlangs opnieuw is ingericht en bestraat komen weer bomen. Min
of meer bij verrassing werd de rij Populieren gerooid. Dit was nodig omdat de wortels in de riolering waren gedron-
gen en omdat Populieren de eigenschap hebben het wegdek op te drukken, zeker als ze vlak aan de straat staan.
Maar er komt zeker een rij nieuwe bomen (en zeker geen Populieren), die de weg tot een fraaie laan moeten maken,
zo verzekert Willem van Dort, Coördinator Groen van de gemeente Vlissingen.
Het is nog even wachten, want je kunt bomen alleen in de winter planten.De Chopinlaan: misschien wel de mooiste laan van Vlissingen.
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Peter van Kempen van de Fysio-/Kinderfysio- en Manuele Therapiepraktijk
Paauwenburg aan de Gerbrandystraat geeft in dit nummer antwoord op enkele
vragen, omdat de praktijk interesse heeft om in het vernieuwde wijkcentrum
Open Hof samen te gaan werken. 

Peter van den Hooven, de oorspronkelijke praktijkei-
genaar, is op 6 oktober 1974 de praktijk begonnen
(aan huis) in de Gerbrandystraat op nummer 56 in
zijn achterkamer. De praktijk heette toen ’praktijk
voor fysiotherapie Van den Hooven’. In 1985 is onder
invloed van veranderingen in de zorg een maatschap
gevormd op de Gerbrandystraat 56a en werd de naam
veranderd in ’praktijk voor fysiotherapie
Paauwenburg’. En sinds 2007 draagt de praktijk de
naam: ’Fysio-/ Kinderfysio- en Manuele
Therapiepraktijk Paauwenburg’. Peter van Kempen
werkt er sinds 1989.
Er zijn in de praktijk zeven fysiotherapeuten werk-
zaam en één administratiemedewerkster (tevens
wordt er een ruimte gehuurd door Echo Praktijk
Zeeland (zwangerschapsecho’s) en een ruimte door
Donkersteeg Orthopedische Schoentechniek.
Het team bestaat uit vier kinderfysiotherapeuten, die
veel aan huis en binnen het (speciaal) onderwijs
werkzaam zijn, twee algemeen fysiotherapeuten en
één algemeen fysiotherapeut/manueel therapeut.
De praktijk kent de volgende specialisaties: Algemene
fysiotherapie, Kinderfysiotherapie (zuigelingenbege-
leiding, schrijfproblemen), Manuele therapie, Haptonomie, Oedeemtherapie, Ademhalingstherapie,
Ontspanningstherapie, Rugscholing, Zitergonomie, aanmeten sportcompressie-kousen, Fyranet (reumabe-
handeling).
De ligging van onze praktijk is prima qua woonomgeving, maar de parkeermogelijkheden zijn wat beperkt,
daarom ligt er een plan om twee extra parkeerplaatsen te maken voor het praktijkgebouw. De volwassen cli-
ënten komen vooral uit de wijken Paauwenburg, Rosenburg en Lammerenburg en verder nog wat mensen uit
de rest van Vlissingen. Voor de Kinderfysiotherapie geldt heel Walcheren als werkterrein. Zuigelingen en
bejaarden kunnen ook aan huis worden behandeld. In feite is het zo dat mensen, die door hun lichamelijke
klachten niet naar de praktijk kunnen komen aan huis worden behandeld. Denk daarbij aan de behandeling
van mensen na een knie- of heupoperatie of mensen die het bed moeten houden.
De plannen voor het vernieuwde wijkcentrum ’Open Hof ’ vindt de maatschap geweldig, aldus Peter. Nieuw,
prima gelegen in het hart van Paauwenburg, goed bereikbaar, goede parkeergelegenheid en goede samenwer-
kingsmogelijkheden. Indien er een gezondheidscentrum komt is het natuurlijk wel zaak dat er ook huisart-
sen mee gaan doen.
Uiteraard is er goede hoop en zien Peter en zijn collega’s uit naar een samenwerking met meerdere hulpver-
leners. ’Wij zien het vernieuwde wijkcentrum ’Open Hof ’ dan ook als een kans voor de wijk Paauwenburg ,
waarvan wij, als praktijk ’Fysio-/ Kinderfysio en Manuele Therapiepraktijk Paauwenburg’, graag deel uitma-
ken’, aldus Van Kempen. Website: www.fysiopaauwenburg.nl  - Email: info@fysiopaauwenburg.nl

E-mail: info@fysiopaauwenburg.nl
Website: www.fysiopaauwenburg.nl

Gerbrandystraat 56a
4384 NJ Vlissingen

Telefoon 0118-465474 - Fax 0118-463487

Praktijk voor fysiotherapie en kinderfysiotherapie

--- PAAUWENBURG ---

Hans Vers in Paauwenburg
Sinds een paar maanden is de groentewinkel in het winkelcentrum in andere handen. De Groenteboers heet nu
’Hans Vers’, naar de nieuwe eigenaar Hans Welleman, afkomstig uit Borssele, waar hij tien jaar een supermarkt heeft
gerund, maar die hij verkocht heeft. Hij is afkomstig uit een middenstandsnest.
Zijn keuze voor Paauwenburg was een bewuste, onder andere via informatie op Internet. Hij vindt Paauwenburg een
keurige wijk, als het ware een dorpje op zich, met enerzijds misschien een wat oudere bevolking, maar anderzijds
toch ook een wijk met veel gezinnen. Het assortiment zal stapsgewijs worden veranderd en uitgebreid naar bijvoor-
beeld ’gemaksproducten’: kant en klare maaltijden, zelfgemaakte salades en producten zoals verkrijgbaar bij de trai-
teur. Hans Welleman is zeker van plan in te spelen op de seizoenen, met aardbeien, asperges, zeekraal en lamsoor.
Hij vindt het een kracht van zijn bedrijf dat de klant er ook terecht kan voor kleine porties. 
De bevoorrading gebeurt via groothandels uit het Westland en Zuid-Beveland. 

Hoewel de Groene Specht al lang geen bijzonderheid meer
is in Paauwenburg, toch is het leuk om hem tijdens een
wandeling door het park tegen te komen en zeker als je
ook de camera in de aanslag hebt.
Hier volgt de beschrijving van de Picus viridis, volgens de
Vogelgids, in de Nederlandse bewerking door mr. J. Kist,
uitgave Elsevier; dé veldgids voor de rechtgeaarde orni-
tholoog.
Veldkenmerken: 32 (dit is de lengte van de vogel). Een
grote specht met donkergroene bovendelen, licht grijs-
groene onderdelen, scharlaken kruin en opvallend
geelachtige stuit. Kopzijden en brede baardstreep zwart; ?
heeft midden van brede baardstreep rood. Jongen zijn
duidelijk lichter gevlekt en dwars gestreept. Zoekt dikwijls
voedsel op de grond, vooral in mierennesten. Hipt log in
opgerichte houding. Vlucht diep golvend, met aangelegde
vleugels na iedere ’sprong’.
Geluid: een zeer luid klinkend, lachend ,kluu-kluu-kluu-
kluu’ (bij snelle herhaling naar de ie-klank toe). Roffelt
zelden. Voorkomen: algemene broedvogel van loof- en
gemengde bossen. Standvogel, die buiten broedtijd rond-
zwerft.

Gespot in Paauwenburg: Picus viridis

Open dag wijkcentrum
Zaterdag 13 september houdt het Paauwenburgse wijkcentrum, meer bekend onder de naam ’Open Hof ’, weer de
jaarlijkse open (mid)dag. Van 13.00u tot 17.00u kan iedereen kennismaken met de activiteiten die er de komende
herfst en winter plaatsvinden. Ook zal een boeken- en geluidsdragersmarkt worden georganiseerd. Er komt weer een
’stevige band’, vermoedelijk ’Natural’ zodat de deelnemers aan de traditionele barbecue, onder het genot van een
drankje en een stevige maaltijd, kunnen genieten in een bruisende ambiance.
In augustus zullen wij een uitgewerkt programma presenteren. U kunt u dan aanmelden voor de markt en/of de bar-
becue. Ook is het mogelijk om resultaten van uw hobby te presenteren.  We stellen het in ieder geval op prijs als u
een kijkje komt nemen. Noteer deze activiteit dan ook in uw agenda!
Namens het bestuur van de Stichting Wijkcentrum Open Hof, Sjef van Wijnen
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De Friese Pauwenburg door Jaco Simons

Wie het negentiende-eeuwse Aardrijkskundig woorden-
boek van Abraham Jacob van der Aa er op na slaat en
zoekt onder de namen Pauwenburg en Zwanenburg,
komt tot de conclusie dat Zwanenburg overal in
Nederland opduikt. Soms gaat het om namen van kaste-
len en heerlijkheden, maar het betreft ook de naam van
een plaatsje, een familie of een polder. Zelfs een van de
start- en landingsbanen van luchthaven Schiphol heet
Zwanenburg. Ook dicht bij huis kom je die naam tegen.
Op Walcheren hadden een boerderij bij Oost-Souburg en
een buitenplaats onder Oostkapelle die identiteit. De
boerderij die op het terrein van de buitenplaats stond, is
overigens nog altijd te bewonderen. Op het Duivelandse
deel van Schouwen-Duiveland heeft Slot Zwanenburg
bestaan. 
De naam Paauwenburg komt er maar bekaaid vanaf. Het
is daarom interessant om die ene uitzondering eens in
de schijnwerper te zetten.

Buitens
Op Walcheren werden er in de zeventiende en achttien-
de eeuw door de meest vermogende mensen zogeheten
buitenplaatsen gebouwd. Meestal bezaten deze lieden
een herenhuis in de stad, maar met name in de zomer-
maanden wilde men de drukte ontvluchten en zich
terugtrekken op een zomerverblijf of lusthof. Dat was in
Friesland niet anders. Ook daar bestond zo’n buiten-
plaats uit een landhuis met daaromheen een prachtige
siertuin. Meestal stond er verder een boerderij op het
terrein. De opbrengst van de omliggende landerijen
moest een buitenplaats immers rendabel houden. De
Friese Pauwenburg had dus hetzelfde concept als de

Walcherse Paauwenburg die in de achttiende eeuw op
het gebied stond waar wij Paauwenburgers nu wonen. 

Oranjewoud
De Friese Pauwenburg stond in het voormalige dorpje
Brongerga, nu een buurtschap binnen Oranjewoud.
(foto b) Het dorp Oranjewoud bestaat nog altijd en
maakt deel uit van de gemeente Heerenveen. Het woord
Oranje in de naam van het dorp doet denken aan de
koninklijke familie. Eigenlijk heette dit bosgebied sim-
pelweg ’t Wold. Daar komt verandering in als Albertine
Agnes, prinses van Oranje, hier in 1676 een landgoed
met een bestaande villa aan haar bezit toevoegd.
Albertine was kort daarvoor weduwe geworden van de
Friese stadhouder Willem Frederik van Nassau. Met de
aankoop door een telg uit de vorstelijke familie was de
naam Oranjewoud geboren.
Andere buitenplaatsen in Oranjewoud werden eveneens

bewoond door vermogende families. Veelal
waren dat Friese regentenfamilies. Zo ken-
nen de meeste van ons wel namen als Van
Harinxma thoe Sloten en Bieruma Oosting.
Bij buitenplaats Pauwenburg treffen we
namen als Zwier van Haren, Van Limburg
Stirum en vooral Coehoorn van Scheltinga en
De Blocq van Scheltinga. 
Binnen de familie Van Scheltinga komen we
zowel Coehoorn als De Blocq tegen. Zulke
tussennamen werden binnen de aristocratie
zowel officieus als officieel gehanteerd. 
In de meeste gevallen bekleedden leden uit
deze families hoge bestuurlijke posten, zoals
die van grietman en statenlid. In Zeeland
wordt een grietman ambachtsheer genoemd;
een invloedrijke man die in een bepaald
gebied de macht in handen had. Zo’n gebied

heet in Friesland grietenij; in Zeeland spreken we over
ambachtsheerlijkheid. De Scheltinga’s waren onder
meer grietman van de grietenij Schoterland.

Pauwenburg
De eerste eigenaren van Pauwenburg waren leden van
de familie Van Haren. Zij bezaten een herenhuis in
Heerenveen en daarnaast, sinds 1690, zomerverblijf
Pauwenburg in het dorp Brongerga dat, net als
Oranjewoud, onderdeel uitmaakte van de grietenij
Schoterland.
In 1759 verkoopt Onno Zwier van Haren zijn bezit aan
Menno Coehoorn van Scheltinga. Deze laatste was een
kleinzoon van de befaamde vestingbouwer Menno

Coehoorn. Hij boerde blijkbaar goed
want Pauwenburg was zelfs zijn tweede
buitenplaaats. Hij bezat reeds Jagtlust
in Oudeschoot, het dorp dat aanvanke-
lijk als het centrum van de grietenij
Schoterland functioneerde maar die
positie later verloor aan Heerenveen.
Van 1759 tot aan de verkoop van
Pauwenburg in 1959 is het landgoed
binnen de familie Van Scheltinga geble-
ven, weliswaar in verschillende takken.
Tot aan 1801 werd Pauwenburg louter
gebruikt als zomerverblijf. Daarna ging
Daniël de Blocq van Scheltinga het
landgoed permanent bewonen. Ook
zijn erfopvolger, zoon Hans Willem,
deed dat tot het jaar 1834. Met zijn
tweede vrouw verhuisde hij toen naar
huize Oranjewoud, een eindje verderop
in het bos. Pauwenburg werd vervol-
gens verpacht. Met de landopbrengsten konden de
Scheltinga’s andere bezittingen onderhouden.
In 1959 verkoopt Martinus de Blocq van Scheltinga
Pauwenburg. Wegens allerlei belastingmaatregelen en
achterblijvende landopbrengsten wordt hij gedwongen
om zijn bezit van de hand te doen.
Verzekeringsmaatschappij Algemene Friesche/Groot
Noordhollandsche te Leeuwarden koopt het landgoed.
Toch voorkomt men hiermee niet dat Pauwenburg in
1975 wordt afgebroken. De boerderij blijft behouden en
wordt eind tachtiger jaren van de twintigste eeuw gemo-
derniseerd. In de tussentijd is ook de boerderij ter ziele.
Nu vinden we op deze plek een zeer luxueus landhuis.  
Het verdwenen Pauwenburg werd in de loop van zijn
bestaan veelvuldig verbouwd. In de glorietijd bestond het
geheel uit een landhuis, een boerderij, stallen voor
paarden en een tuinmanshuisje. Eromheen lagen sier-
tuinen en een bosgebied met daarin een heus doolhof.
Verder bezat Pauwenburg vanaf 1829 een particuliere
grafkelder. Na de maatregel van koning Willem I dat
mensen niet meer in de kerk begraven mochten wor-
den, lieten patriciërs binnen de grenzen van hun bui-
tenverblijf familiegraven bouwen. Inmiddels zijn ze
bijna allemaal verdwenen. Op Walcheren bezit
Moesbosch bij Koudekerke nog een goed verstopte graf-
kelder. Deze is niet toegankelijk voor publiek. 

Voor wie in de buurt van Heerenveen verzeild raakt, is
het een absolute aanrader Oranjewoud eens aan te
doen. Toegegeven, verschillende buitens zijn afgebro-
ken, maar een aantal staat nog altijd te pronken mid-
denin een gebied met grote natuurwaarde en een hoge
dosis cultuurhistorie. Staatsbosbeheer heeft hier vele
paden beter toegankelijk gemaakt of nieuw aangelegd. 

Afsluitend nog een opmerking die onze wijk wellicht ten
goed kan komen. 
Een van de hoogtepunten in het bestaan van de Friese
Pauwenburg vond plaats in 1818: koning Willem I ver-
eerde het landgoed met een bezoek. Hij prikte er samen
met een van de Van Scheltinga’s een vorkje mee! Zover

hebben wij het in onze Paauwenburg niet geschopt.
Maar ja, onze Koudekerkse Paauwenburg had dan ook
geen banden met het koninklijk huis, in tegenstelling tot
Oranjewoud. 
Misschien kunnen we in 2012 een poging doen om, in
navolging van ’die andere Pauwenburg’, de dan regeren-
de koning Willem IV uit te nodigen om het vijftigjarig
bestaan van onze wijk met ons te vieren. En mocht hij
geen tijd hebben, vinden we het helemaal geen pro-
bleem als hij alleen zijn vrouw Máxi stuurt …

Bronnen:
Aa, A. J. van der, Aardrijkskundig woordenboek der
Nederlanden, Gorinchem, 1839-1851.
Kuiper, Y en Frieswijk J., Twee eeuwen Friese adel,
Heerenveen, 2000.
Mulder-Radetzky, R.L.P. en Vries, B.H. de, Geschiedenis
van Oranjewoud, Alphen aan de Rijn, 1989.

Alle foto’s zijn van de hand van Jaco Simons

Het is inmiddels wel bekend dat onze wijk is genoemd naar de lang vervlogen buiten-
plaats en de later overgebleven boerderij Paauwenburg. In tegenstelling tot
Zwanenburg - de voormalige buitenplaats waarover ik eerder in Klaver Vier schreef -
komen we de naam Paauwenburg zelden of nooit tegen. Noch in Zeeland, noch elders
in ons land. Toch heb ik in Friesland een gelijknamige buitenplaats, staete heet dat in
het noorden, weten te traceren. Eigenlijk moet ik voormalige staete zeggen, want zowel
het oude landhuis als de boerderij die op het landgoed in het dorp Oranjewoud ston-
den, zijn ter ziele gegaan. Heden ten dage staat er een werkelijk schitterend nieuw
landhuis te pronken op deze historische plek. 

Voor alle notariële diensten
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Vraag vrijblijvend informatie

Coosje Buskenstraat 202
(0118) 410 930

www.notarisherwig.nl

De huidige Friese Pauwenburg in het dorp Oranjewoud (gemeente Heerenveen)

Hekpaal met inscriptie BurgHekpaal met inscriptie Pauwen

Naambordje van de oude buurtschap Brongerga (Brongergea)

Nu natuurgebied in beheer bij Staatsbosbeheer, vroeger landgoederen behorend bij
buitenplaats Pauwenburg. In de verte staat het luxe landhuis.



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 MAJORAATHET MAJORAAT
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

Nieuwe buren in Paauwenburg
Onze nieuwe buren kondigden zich al enige tijd tevoren aan. Rond hun voordeur werden houtschilfers weg-
gehakt zodat een lichtere ring de ingang van hun woning heel duidelijk aangaf. Pimpelmees was de familie-
naam van deze nieuwe buren die het nestkastje in onze tuin betrokken. Maar we zullen beslist niet de eni-
gen in Paauwenburg zijn die deze kleurrijke vogeltjes in hun omgeving tegen komen. De pimpelmees
(Cyanistes aeruleus) is slechts 10 cm groot en heeft een spanwijdte van 17-19 centimeter. Zijn verenpak is
direct herkenbaar door zijn kobaltblauwe kruin en vleugels die heel mooi contrasteren met zijn gele buik.
Opvallend is de zwarte band die vanaf de snavel over de kop naar de ogen loopt. Het mannetje en vrouwtje
hebben vrijwel hetzelfde kleurpatroon en zijn daardoor moeilijke te onderscheiden. De vlucht van de pim-
pelmees gaat met boogjes door de lucht, afgewisseld met een snelle vleugelslag en een stukje zweven. De pim-
pelmees leeft in bosrijke gebieden en in tuinen met veel groen.

De dieren zijn erg slim. Bekend is dat ze in het verleden in Engeland, waar de melkboer de melkflessen voor
de deur van de woningen zet, met hun snavel een gaatje prikten in de dunne plastic dop om op die manier
van de verse melk te genieten. Merkwaardig was bovendien dat ze het liefst karnemelk dronken en dat ze die
flessen aan de kleur van de dop konden selecteren.
We lazen jaren geleden ook eens in een vogeltijdschrift dat pimpels een nest bouwden in een rangeerloco-
motief op een industrieterrein. Waar de locomotief zich
ook op het terrein bevond, de slimme ouders wisten hem
steeds te vinden om de jongen in het nestje te voeren.

De fraai gekleurde dieren zijn gemakkelijk in de tuin te
lokken met een nestkastje. Onze nieuwe buren waren al
in het vroege voorjaar druk in de weer om hun nieuwe
woning in te richten. Toen de keuze eenmaal vaststond
deden ze wat een echte pimpelmees hoort te doen. Het
nest werd gemarkeerd door rondom de opening hout-
splintertjes weg te hakken zodat rondom de opening een
lichtgekleurde ring ontstaat. Dat is het signaal voor soort-
genoten dat het huis bezet is.
Het nest bestaat uit mos, haren, bladeren, takjes en veel
zacht materiaal.

Als het nest klaar is begint het vrouwtje elke dag een ei te
leggen en gaat door tot het er 10 tot 12 zijn, waarna het
broeden begint. Alleen het vrouwtje broedt de eieren uit
en wordt in die periode door het mannetje gevoerd. Na
twee weken komen de eitjes uit en dat is duidelijk te con-
stateren omdat het vrouwtje en het mannetje af en aan
vliegen met voer voor de jongen. Bij het uitvliegen nemen
ze de uitwerpselen van de jongen mee die ze dan ver van het nest laten vallen. Na 16 dagen vliegen de jon-
gen, meestal zeer vroeg in de morgen, uit en komen daarna niet meer op het nest terug.
Het natuurlijke voedsel van deze vogels bestaat uit bladluizen, larven, spinnen en zaden. Onze nieuwe buren
zagen kans om binnen twee weken vier van onze rozenstruiken geheel vrij te maken van bladluis.
Als u deze drukke vogels van dichtbij wilt bewonderen dan zullen ze graag te gast zijn op uw voedertafel of op
een plek waar strooivoer ligt. Ook vetballen vinden ze heerlijk maar die kunt u beter niet tijdens de broedtijd
ophangen, natuurlijk voedsel is voor het jonge dier veel beter.
Pimpelmezen zullen vaak een jaar of soms hun hele leven in eenzelfde beperkt gebied blijven.
Met deze mooie vogel gaat het in Nederland goed, er zijn op het ogenblik ca. 325.000 broedparen en het aan-
tal groeit nog steeds.

De natuur in Paauwenburg door Henk van Vlimmeren

Ook Ooievaars haten Simons
Er cirkelden twee Ooievaars boven Paauwenburg. En voor wie denkt dat ik deze openingszin uit de mouw schud
omwille van de opzet van dit artikel: het is een waar verhaal. Het gebeurde een week of zes geleden... Twee
Ooievaars draaiden ongeveer een kwartier lang rondjes boven de torenflat en het winkelcentrum. Het leek alsof
ze naar iets op zoek waren. Ze scheerden snel omlaag, om dan weer hoog op te stijgen en de blik op de omge-
ving te verruimen. Uiteindelijk vetrokken ze in zuidwestelijke richting.
Ik kon maar één ding bedenken bij dit kortstondige bezoek: de vogels waren op zoek naar een plek om een
nest te bouwen, maar ze hebben daar toch van af gezien, althans in Paauwenburg.

En dat is vreemd want Paauwenburg is zonder twijfel de groenste wijk van Vlissingen, terwijl enquêtes keer op
keer aantonen dat het woonklimaat er zeer aantrekkelijk is. 
Waarom dan toch niet gekozen voor deze wijk als nestelgebied?
Misschien zouden de Ooievaars weet hebben gehad van de bevolkingsstatistieken, die aantonen dat er best wat
jong bloed in Paauwenburg bij kan komen.

Bijna niets ontgaat de scherpe blik van Ooievaars, zoals de vele kikkers hadden kunnen weten, maar die dit
niet meer kunnen navertellen: kwaaaaak - kwaaaaak -  kwaaaaak… en dan alleen maar stilte.

Wie mij ook aan een kikker doet denken, niet naar uiterlijk, maar wel naar gekwaak, is heer Simons, de zelf-
benoemde grootmogol der Zeeuwse ziekenhuizen.
Hij kwaakt wat af: ‘Hoeveel miljoenen ik ook wegfoezel, ik ben de enige die weet hoe het moet! Weg met die
kraamzorg in Vlissingen!’
En dat laatste hadden die Ooievaars natuurlijk in de gaten en daarom zijn ze vertrokken.
En ze gaan ook niet naar Goes, als Ooievaars aan iemand de pest hebben is het wel Hans Simons, al kwaakt hij
nog zo hard.

�ieuws van de wijkraad
door Henk van Vlimmeren

Openbare vergadering
Tijdens de openbare vergadering van 15 april kon, zoals
gewoonlijk, weer een flink aantal vragen worden geno-
teerd. Over de meeste daarvan is inmiddels contact met
de betrokken organisaties geweest en verscheidene pro-
blemen zijn inmiddels opgelost.

Hangjongeren
Er is nog steeds overlast maar er zijn helaas weinig mel-
dingen bij de politie. De politie controleert en bestraft de
indrinkende jongeren als ze overtredingen begaan. Men
heeft ook contact met de horeca ondernemers waar de
jongeren zich in de nacht amuseren en vol gieten en dat
begint vruchten af te werpen.

Bedelares
Onze oproep om de hinderlijke bedelares en bedelaar
geen geld meer te geven heeft precies geleid tot wat de
bedoeling was: ze zijn verdwenen.

Verkeershinder
In verband met klachten over de hoge snelheden in de
wijk die vooral worden veroorzaakt door ouders die de
kinderen naar de twee scholen brengen en halen, zal
binnenkort op de Alexander Gogelweg een meting plaats-
vinden om te zien hoe vaak er te hard wordt gereden en
hoe hard dat dan wel is. Onder het motto ’meten is
weten’ kan daarna worden bepaald welke veiligheids-
maatregelen dienen te worden genomen om hier verbe-
tering te brengen.
Het vervaagde zebrapad op de Gerbrandystraat zal op
korte termijn worden verbeterd.

Bankjes
Er waren klachten dat bij meerdere bankjes in de par-
ken de planken waren verdwenen. Ze zijn destijds weg-
gehaald in verband met overlast door hangjongeren. Ze
worden nu op korte termijn teruggeplaatst.

De volgende wijkkrant verschijnt eind september 2008.
Hebt u een bijdrage, stuur die dan 

vóór 15 september 2008 naar ons toe. 
Ons redactieadres is: Alexander Gogelweg 59,

4384 EV Vlissingen

Observaties door Jan van ’t Eiland


