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WIJKKRANT VOOR PAAUWENBURG

Samen werken aan wonen

je thuis voelen

voor jong en oud

geborgenheid

buitenspelen

Het lijkt er dus sterk op dat Lidl altijd al in het achter-
hoofd heeft gehad dat men het vloeroppervlak in de toe-
komst zou gaan uitbreiden. Aanvankelijk spiegelde huis-
baas Lidl de andere gebruikers van het pand voor dat
men gerust kon blijven waar men was. Maar nu wordt
duidelijk dat men de eigen winkel groter wil maken ten
koste van de huidige huurders, aldus één der betrokke-
nen die liever anoniem wil blijven.

De middenstanders die lijken te worden gedupeerd zijn
het café ’De Pimpelaar’, het Eetcafé en het Chinees
restaurant. ’De videotheek blijft’, zo verzekert de eige-
naar met kracht.

Alle middenstanders hebben huurcontracten die niet
zomaar kunnen worden opgezegd, maar de Lidl pro-
beert wel de huidige huurders flink onder druk te zetten

opdat die er op termijn een punt achter zullen zetten. De
huurders willen voorlopig niet al teveel kwijt, maar vast
staat dat er momenteel een civiele gerechtelijke proce-
dure loopt tegen Lidl.

De gemeente is niet betrokken bij het eventueel uitbrei-
den van de Lidl, zo verzekert ambtenaar Crusio, gewoon
omdat dit niet hoeft. Op het totale winkelcomplex ligt de
bestemming ’centrumdoeleinden’ en dat dekt een even-
tuele winkeluitbreiding.

Overigens heeft de gemeente onlangs wel een verzoek
van de rechtbank gehad om gegevens te leveren in ver-
band met een procedure over het winkelcomplex.

Zoals te doen gebruikelijk, kon van Lidl geen reactie
worden verkregen.

Aanwijzingen dat Lidl wil uitbreiden
Er zijn sterke aanwijzingen dat de Lidl wil uitbreiden. De supermarktketen is name-
lijk al vanaf het moment dat men de winkel betrok eigenaar van het complete winkel-
complex, een feit dat door de toenmalige projectontwikkelaar Bergsma nooit naar bui-
ten is gebracht.
Dit lijkt bewust te zijn gedaan, omdat waarschijnlijk de Lidl toen al méér wilde, want
het is niet aannemelijk dat dit zeer gericht opererende Duitse winkelbedrijf een com-
pleet gebouw koopt, omdat men zo graag verhuurder speelt…
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Het elektromagnetische veld dat door UMTS-zenders
wordt opgewekt, zou namelijk gevaarlijker zijn dan dat
van GSM-zenders en allerlei andere zendsignalen die
zich in de ether bevinden.
Wie op Google naar informatie over ’UMTS’ op zoek gaat,
ziet bijna van de bomen het bos niet, maar bij nadere
kritische beschouwing, draait het om een beperkte hoe-
veelheid feiten en om heel veel van-het-zelfde.

Kookplaat
UMTS betekent: Universal Mobile Telecommunications
System en het is de bedoeling dat het in de toekomst het
GSM-netwerk zal vervangen. UMTS maakt het mogelijk
draadloos te internetten en flinke bestanden, zoals
muziek, foto’s, films en bedrijfspresentaties zonder tus-
senkomst van de kabel van A naar B te zenden. Ook zijn
er via geavanceerde draadloze netwerken medische toe-
passingen mogelijk, zoals hartbewaking op afstand.

UMTS heeft alles te maken met elektromagnetisme.
Elektromagnetische velden zijn van nature aanwezig:
zoals het de aarde zelf betreft (kompas!); gewoon zicht-
baar (zon)licht en ultraviolette zonnestraling.

Kunstmatig opgewekte elektromagnetische velden zijn
er te kust en te keur: radio- en tv-signalen, draadloze
DECT-huistelefoons, afstandsbedieningen, babyfoons en
draadloze netwerken tussen bijvoorbeeld een router en
een laptop. Ook voor verwarmingsdoeleinden worden
elektromagnetische velden ingezet, zoals bij magnetron
en inductiekookplaat en voor industriële en medische
toepassingen. Eigenlijk produceert alles wat met elektri-
citeit te maken heeft een elektromagnetisch veld.

Onderzoek
De tegenstanders van UMTS vrezen vooral gezond-
heidsproblemen als gevolg van de elektromagneti-

sche straling van UMTS-masten. Veel van de
bezwaren zijn terug te voeren tot een TNO-rap-
port uit 2003 dat inderdaad concludeerde dat
blootstelling aan UMTS-signalen tot gezondheids-
klachten kan leiden.
Hoewel de Gezondheidsraad het onderzoek
serieus nam, vond men ook dat het door TNO
gehouden onderzoek voor verbetering in aanmer-
king kwam, iets wat door TNO niet is bestreden.

Nieuw onderzoek vond plaats in Zwitserland en er is in
2006 over gerapporteerd.
Een verschil tussen beide onderzoeken is bijvoorbeeld
dat de onderzochte personen bij TNO meer achter-
grondinformatie over het onderzoek hadden dan de
Zwitsers en dat dit de uitkomsten van een onderzoek
kan beïnvloeden. Bijvoorbeeld: als iemand weet dat hij
wordt ondervraagd over verkeeronveiligheid zal hij daar
actief - en minder objectief - op ingaan.
Maar in Zwitserland wisten zelfs de uitvoerders van het
onderzoek niet wanneer de knop van het elektromagne-
tische veld op aan of uit stond…

De conclusies van het Zwitserse onderzoek komen er
kortweg op neer dat er geen invloed van UMTS-signalen
op welbevinden en gezondheid van mensen is.

De Gezondheidsraad ondersteunt dit, evenals de WHO,
de wereldgezondheidsorganisatie.
Over de gezondheidseffecten op lange termijn kan men
weliswaar niet met zekerheid uitspraken doen (zoals
uiteraard niemand dat kan), maar er zijn op dit
moment geen wetenschappelijke aanwijzingen dát er
gevaarlijke effecten zijn.

Als dat trouwens wel zo zou zijn, zo schrijft dr. ing. Hugo
Kroeze van het UMC in Utrecht, zou de bevolking van
Lopik en omgeving al veertig jaar klachten moeten heb-
ben, aangezien UMTS-signalen gewoon radiosignalen
zijn. Misschien dat het dus nogal meevalt met zo’n
UMTS-mast…

Zo is bijvoorbeeld de gemiddelde ’kracht’ van een
UMTS-zender 2,5 maal lager dan die van een GSM-zen-
der en neemt de hoeveelheid ’elektrosmog’ in de toe-
komst niet toe.
En tot slot: laten we ons hoeden voor onnodige bang-
makerij. Zo zijn er geen aanwijzingen dat radiogolven
van GSM of UMTS kanker veroorzaken, integendeel,
men kan er juist van uit gaan dat er geen verband is,
aldus de Gezondheidsraad in het jaarbericht 2005.

Sjaak van der Linde

Onderzoek wijst niet op gevaren

UMTS: misschien valt het wel mee
Als er één zaak is die op de informatieavond over het bestemmingsplan Westduin de
gemoederen in beweging heeft gebracht is het wel de toekomstige plaatsing van een
zendmast voor UMTS-signalen in het ’Saunapark’. Verschillende mensen hebben
inmiddels actie ondernomen tégen plaatsing van de mast en men maakt dit onder
andere wereldkundig via borden en pamfletten. UMTS-signalen, daar komen samen-
gevat de protesten op neer, vormen een bedreiging voor de menselijke gezondheid.
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Activiteiten in Paauwenburg
Open Hof activiteiten
Maandagmorgen yoga, Diana v.d. Gaast 430757
Maandagavond spirituele ver. Harmonia

Info 0118-463077 of 625298
Maandag bloemsierkunst, gestart 22-9 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 bridge ’De Vlissingse Fles’ 413528
Elke 1e wo. v.d. mnd. flightsimulator door H.C.C.

Hr. Van Rossem 563620
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, Ciska de Bart 06-46733015

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 Groep

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

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’
Ma.middag 14.00-16.00 computer instr.-mevr. Wagenaar
1e di. vd 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 cabaretgroep Oud of Controle
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)
Inschrijven voor workshops, kaartverkoop dansavonden en informatie ma. t/m vr. 09.00-15.00 uur tel.: 0118-471 103

Bijzondere activiteiten Stichting Majoraat
25 april 09.00-14.00 Snuffelmarkt
26 april 13.30-16.00 Bingo
29 april 20.00-24.00 Koninginnenach
17 mei 13.30-16.00 Bingo
20 juni 20.00-24.00 Dansavond

18 juli 20.00-24.00 Dansavond
24 juli 18.00-22.00 Barbecue (minimaal 1 week van te

voren inschrijven)
29 aug. 20.00-24.00 Dansavond

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

Extra activiteiten Open Hof:
30 April (Koninginnedag) - Hele dag activiteiten-kinderspelen (thema: Feest op de boerderij) in en rondom het Open Hof.
In het ’Open Hof ’ is een Diëtistepraktijk geopend. Ook is er een praktijk voor Ergotherapie: tel. 430955 / 467826.
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

Tasja Hut: 0118-470742 of www.aleenzijn.nl
Aleenzijn: spelenderwijs lichaam en geest ontspannen.
maandagmid. 15.30-16.30 kinderyoga 5-8 jr.
maandagmid. 16.45-17.45 kinderyoga 9-12 jr.
dinsdagav. 20.00-21.30 meditatie
woensdag lezing, medium, workshop etc.
don.middag 15.30-16.30 kinderyoga 5-8 jr.

16.45-17.45 kinderyoga 9-12 jr.
don.avond 19.00-20.00 ouder & kindmeditatie v.a. 8 jr.

vrij.middag 15.30-16.30 kindermeditatie 8-12 jr.
vrij.avond 18.30-19.30 ouder & kindmeditatie 8-18 jr.
vrij.avond 20.00-21.00 meditatie

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

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

Dinsdag 15.30 tot 17.30
Donderdag 15.30 tot 17.30

Donderdag 19.30 tot 22.30
Laatste vrijdag van de maand:

19.30 tot 22.30 disco voor 8-12-jarigen
kosten: € 1,-

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

Beleef
de lente

bij

Uitvaartverzorging Overtoom Groen
De mensen achter

Uitvaartverzorging Overtoom Groen:

de uitvaartbegeleiders
Nettie Hollemans

en Joke Duivenvoorde
Persoonlijke aandacht en betrokkendheid

Uitvaartcentrum: Van Dishoeckstraat 620
4382 XW Vlissingen
info@uzzl.nl

dag en nacht bereikbaar 0118 - 413 417



29 April - Paauwenach
Het Koninginnebal niet op 30 april, maar op dinsdag-
avond 29 april. In het Majoraat, met als vanouds de band
Twice!
Entree € 5 pp, inclusief 1 consumptie.

30 April - Koninginnedag
Paauwenburg ontwaakt met versierde fietsen
Verzamelen bij Open Hof vanaf 09.00 uur en om 09.15
uur gaan we met z’n allen de wijk in om iedereen wak-
ker te maken. Na afloop worden alle versierde fietsen
neergezet bij Open Hof.
Hang een kaartje aan de fiets met naam en leeftijd,
anders kun je geen prijs krijgen.
Het thema is ’Feest op de Boerderij’. Dus: wie als boer
of boerinnetje komt en bijvoorbeeld z’n fiets op een trac-
tor laat lijken, maakt de meeste kans op een prijs!

Boeren en boerinnen in Open Hof
Een verrassende kindervoorstelling in de Open Hofkerk.
En omdat het een verrassing is, vertellen we nog niet
wat er gaat gebeuren, maar het wordt erg leuk! Na

afloop worden de prijzen uitgereikt voor de versierde
fietsen; alle kinderen krijgen nog een aardigheidje.

Vrijmarkt: ’Kinderen
verkopen aan kinderen’
De Vrijmarkt is op de Alexander Gogelweg, die is afge-
sloten voor het verkeer. Kinderen tot 13 jaar mogen hier
alles verkopen wat ze willen. Als de ouders het goed vin-
den natuurlijkH
Iedereen krijgt van de marktmeester een plekje toege-
wezen. Het is wel handig om zelf een oud vloerkleed of
een zeil mee te nemen om de spullen op uit te stallen.
De markt is uitsluitend bedoeld voor kinderen. Het is vol-
wassenen en handelaren niet toegestaan hun spullen te
verkopen!

Kinderspellen
Het thema van de kinderspellen is ’Feest op de boerde-
rij’ en dat kun je terugzien aan de spelletjes. Het zijn
namelijk voor het grootste deel gezellige ouderwetse
spelletjes, die je zelf kunt maken.
Aanvang kinderspellen 13.30 uur; einde 16.00 uur.

Inschrijven van 11.00 uur tot 14.00 uur in de Infostand.
Meedoen kost 2 euro, inclusief gratis fruit, limonade en
koek. Kom op tijd een kaartje kopen, anders wordt het te
laat om aan alle spelletjes mee te doen. We strijden om
echte bekers en medailles in drie leeftijdscatego-rieën;
uitreiking 16.30 uur.
Er is een extra prijs voor de opvallendste, mooiste,
leukst verklede boer of boerin!

Ponyrijden en Grote Verloting
Het ponyrijden is onder deskundige begeleiding van
manege De Scheldestad; kosten € 0,50 per rit.
Hoofdprijs van de Grote Verloting is weer een fiets!

Algemene info
Voor de veiligheid van de kinderen is de Alexander
Gogelweg ter hoogte van het wijkcentrum afgeslo-
ten voor het verkeer; er is EHBO aanwezig. Ook bij
slecht weer gaat alles door: in het Wijkcentrum en
de nabijgelegen gymzaal.

Feest op de boerderijFeest op de boerderij

09.15 tot 10.00 uur Paauwenburg ontwaakt
optocht met versierde ’boerenfietsen’

vanaf 11.00 uur inschrijven voor spellenmiddag
10.30 tot 11.30 uur Kindervoorstelling

thema: boeren en boerinnen
Na afloop: prijsuitreiking versierde fietsen

13.00 tot 16.00 uur Kinder-vrijmarkt
(rommelmarkt alleen door en voor kinderen)

13.30 tot 16.00 uur Kinderspellen, Grote Verloting en Ponyrijden
16.30 uur Prijsuitreiking kinderspellen

Er worden wafels gebakken, er zijn broodjes worst
en aan de binnen- en buitenbar zijn allerlei dranken verkrijgbaar.
Deelnemende kinderen krijgen gratis koek, limonade en fruit.

Het is de bedoeling dat iedereen er zoveel mogelijk
als een boertje of boerinnetje uitziet!

WWooeennssddaagg  2299  aapprriill  ’’PPaaaauuwweennaacchh’’
met de band Twice in het Majoraat, aanvang 20.30 tot 00.30 uur

Koninginnedag 2009 Paauwenburg

Koninginnenach met Twice
Net als vorig jaar wordt het Paauwenburgse Koninginnebal gehouden op 29 april (woensdag), dus op de avond
vóór Koninginnedag. De muziek wordt traditioneel verzorgd door de band ’Twice’ met zangeres Mary, die
inmiddels nationale bekendheid heeft gekregen via het Tv-programma X-Factor! De Koninginnenach wordt gehou-
den in het Majoraat, Van Hogendorpweg 58. Aanvang: 20.30 uur; einde: 00.30 uur.
De entree is € 5 per persoon, inclusief 1 consumptie.



Bestemmingsplan 
Op verzoek van de Wijkraad werd op 18 maart een extra
openbare vergadering gehouden om voorlichting te
geven over het nieuwe bestemmingsplan Paauwenburg
dat op het ogenblik door de gemeente wordt geschreven.
Voor een volle zaal sprak wethouder Piet Polderman over
de plannen die op het ogenblik worden gemaakt. Een
belangrijk onderdeel van het gesprek met de buurtbe-
woners was het wegnemen van een flink aantal geruch-
ten, die al enige tijd door de wijk zoemden.

UMTS-mast
De gemeente is door een telefoonbedrijf gevraagd om
een 38 m hoge UMTS mast in het Park Westduin te plaat-
sen op 500 meter afstand van woonhuizen en dat stuit
in de wijk op zeer veel verzet. Bij het ter perse gaan
waren al honderden handtekeningen tegen het plaatsen
van deze mast verzameld. De wijkraad heeft in een
bespreking met de burgemeester zich achter de meer-
derheid van de stemmen geschaard. Vervolgens heeft de
Wijkraad in een brief aan de gemeente Vlissingen
geschreven dat men de bezorgdheid van de bewoners
deelt en dat de Wijkraad tegen het verlenen van de ver-
gunning is. Bezitters van een GSM die op het ogenblik in
onze wijk met verbindingsproblemen kampen zullen
daarmee dan moeten leven.

De gemeente werkt in de wijk
De Wijkraad heeft contact gehad met de afdeling Beheer
van de gemeente Vlissingen en heeft daarbij de volgende
informatie gekregen over werkzaamheden die vrijwel
zeker in onze wijk gaan plaatsvinden.
De parkeervakken op de Paauwenburgweg tussen het
winkelcentrum en de Chopinlaan worden aangepast.
Een delen van de Puccinilaan en van de Rossinilaan
worden herstraat. In verband met verzakking op de
Groen van Prinstererlaan wordt het riool met een came-
ra bekeken om mogelijke lekkages op te sporen en zo
nodig zal vervanging van de huisaansluitingen plaatsvin-
den. In de gehele wijk zullen de 30 km borden worden
gecontroleerd en zo nodig aangepast. De openbare ver-
lichting wordt vervangen in de Talmalaan, Cort van der
Lindenlaan, De Mey van Streefkerklaan, Lisztlaan en de
Bizetlaan. In het tweede kwartaal wordt het besmeurde
blauwe kunstwerk aan het eind van de Sloeweg opnieuw
geschilderd.
Op het speelterrein Van de Brugghenstraat/Beaufort-
straat worden twee nieuwe goaltjes en een klimtoestel
geplaatst. Op het speelterrein A.Gogelweg/Paauwenburg
weg wordt een klimtoestel geplaatst. En de bloembakken

bij het winkelcentrum worden voorzien van een afdek-
king en zitplaatsen.

Wie geeft het parkje een naam 
Door het initiatief van Jaco Simons en aanbeveling door
de wijkraad heeft het anonieme bruggetje bij de
Savornin Lohmanlaan inmiddels de naam Aarnoutse
bruggetje gekregen. Nu nog wel met een ’h’ te veel maar
we hopen dat dit toch nog wordt verbeterd. In onze wijk
ligt nog een mooi parkje dat geen naam blijkt te hebben.
Het betreft het parkje dat ligt tussen de Ruys de
Beerenbrouckstraat, Paauwenburgpad, Vlissingse
Kleiweg en de Paauwenburgweg. Wie bedenkt een goede
naam voor dit parkje? We hebben geen budget om een
prijs uit te loven maar het is toch een eer als uw voorstel
wordt gekozen. Wij geven de voorkeur aan een naam die
een binding heeft met onze wijk. De jury bestaat uit de
complete wijkraad die de gekozen naam aan de gemeen-
te zal voordragen.

Graffiti 
Dit onderwerp is al heel veel keer besproken en de
Wijkraad heeft al in een flink aantal telefoontjes en brie-
ven zowel de gemeente als Delta benaderd. Delta is
inmiddels begonnen met het verwijderen van het klie-
derwerk op haar eigendommen. Mocht er weer ’kunst’
verschijnen waarschuw ons dan even dan nemen wij
contact op met de desbetreffende eigenaren. De
gemeente heeft toegezegd nu ook in de gehele stad te
starten met reinigingswerk. Wanneer Paauwenburg aan
de beurt is weten we nog niet.

Hondenpoep 
In heel Vlissingen en dus ook in Paauwenburg neemt
het aantal klachten toe over hondenpoep. Het plaatsen
van bakjes met plastic zakjes, dat hoop op verbetering
gaaf, heeft niet geholpen. Niet alleen maken de honden-
bezitters er geen gebruik van maar ook worden de zak-
jes soms door vandalen meegepikt of over straat ver-
spreid. We mogen echt wel constateren dat er geen 
a-sociale honden bestaan maar helaas wel a-sociale
baasjes. In een bijeenkomst van Vlissingse wijkraden
werd geconstateerd dat in de Verenigde Staten boetes
voor het laten liggen van hondenpoep kunnen oplopen
tot $ 2.000, In de vergaderingen gingen ook stemmen op
om de hondenbelasting enorm te verhogen maar daar
kwam men op terug omdat dan goedwillende honden-
bezitters onder de rotzooi van anderen moeten lijden.
Wél werd de gemeente gevraagd om scherper toezicht te
gaan houden en de boete te verhogen tot € 500, - per

overtreding. De gemeente gaat kijken of dit mogelijk is
en ook zal de politie worden gevraagd om eens onopval-
lend aandacht aan dit probleem te besteden. Ondanks
het feit dat het al eerder is gebeurd doen wij toch maar
weer eens een beroep op hondenbezitters: Poep hoort in
de goot en niet op de stoep.

Skatepark 
Op de vergadering van alle wijkraden hebben wij de
gemeente Vlissingen er nogmaals op attent gemaakt dat
de afvalbakken bij het Skatepark onvoldoende zijn. Men
probeert het probleem zo spoedig mogelijk op te lossen.

Lees de Faam
In het huis-aan-huisblad De Faam staat elke week een
rubriek van de gemeente Vlissingen. Het is ons opgeval-
len dat bij vergaderingen nogal eens vragen worden
gesteld waarop het antwoord al in de Faam stond.
Dit blad is het medium voor ons allen om te zien welke
vergunning aanvragen voor verbouwingen e.d. er ter
visie liggen. Misschien wel van zaken die u rechtstreeks

aangaan. Dus lees de rubriek en u blijft op de hoogte.
Het is ons bekend dat de bezorging soms faalt doordat
de bezorger de kranten in het bos loost. Daarvoor
nemen wij telkens contact op met de verspreider, in de
hoop dat er verbetering in wordt gebracht.

Modderpaden 
Een veel gehoorde klacht is dat in het Westduinpark al
na een kleine regenbui modderplekken ontstaan, dit is
ook aan de gemeente gemeld met het verzoek om daar
zo spoedig mogelijk iets aan te doen.

Nieuwe bomen
Op de Ruys de Beerenbrouckstraat zijn onlangs enkele
populieren omgekapt omdat de  wortels van deze bomen
schade aan de bestrating zouden gaan opleveren. Op de
plaats waar deze bomen stonden worden binnenkort
Zwarte Elzen (Alnus glutinosa pyramidalis) geplaatst.
Mooie bomen die hier volgens deskundigen beter op
hun plaats zijn.

Bij het ter perse gaan van dit nummer waren
nog steeds geen nieuwe bordjes aangebracht bij
het Aarnoutsebruggetje. En dan waren er nog
Paauwenburgers die er op vertrouwden dat de
gemeente dit op haar fatsoen zou betrekken en
als de gesmeerde jeweetwel deze blunder zou
herstellen!
De meest recente informatie die verkregen kon
worden luidt: het komt goed, we weten nog niet
precies wanneer, want degene die dit behandelt
is er nu niet…

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::

�ieuws van de wijkraad
door Henk van Vlimmeren

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 ---

Grote opkomst bij extra wijkraadvergadering op 18 maart j.l. Foto: Sjaak van der Linde

Nog altijd is niet duidelijk wat gedaan zal worden met het
gebouw en/of de locatie van de Keetschoppertjes.
Momenteel wordt één lokaal tijdelijk gebruikt door de
naastliggende school ’t Springtij. In het andere lokaal
heeft de gemeente de stembureaus opgeslagen.

De gemeente is zich op dit moment nog aan het beraden
over de toekomstige functie. Het gebouwtje zal uiteinde-
lijk worden gesloopt. Dat zal waarschijnlijk in 2010
gebeuren. Een woordvoerder van de gemeente laat
weten: ’Het is mogelijk dat er voor een maatschappelijke
invulling wordt gekozen, maar woningbouw kan ook een
optie zijn’. Het is natuurlijk een prachtplek om een paar
bungalows te bouwen.

Een woordvoerder van de basisschool ’t Springtij ver-
wacht echter dat de locatie in beslag zal worden geno-
men voor de uitbreiding van deze school voor speciaal

basisonderwijs. Onderwijswethouder Frans Prins heeft
al laten weten dat de uitbreiding van ’t Springtij nog dit
jaar zal worden voorbereid en waarschijnlijk in 2010 zal
worden gerealiseerd.

’t Springtij heeft zowel in Vlissingen als in Middelburg
een locatie. De school vangt leerlingen op die binnen het
reguliere basisonderwijs niet adequaat geholpen kun-
nen worden. De Vlissingse locatie telt ongeveer 110 leer-
lingen, maar de school is momenteel te klein om alle
Vlissingse leerlingen te kunnen opvangen. Een aantal
Vlissingse scholieren moet dagelijks naar de
Middelburgse locatie. Om alle Vlissingse leerlingen te
kunnen opvangen is uitbreiding noodzakelijk. De
woordvoerder van de school: ’En die uitbreiding moet
gebeuren op de plek van de voormalige peuterspeelzaal
De Keetschoppertjes. Daar zal de nieuwe vleugel van
onze school moeten komen’.

Grond peuterspeelzaal nodig voor ’t Springtij
Het voormalige peuterspeelgebouwtje de Keetschoppertjes op de hoek van de Savornin
Lohmanlaan en De Kempenaerstraat leidt nog altijd een kwijnend bestaan. Deze
accommodatie werd overbodig toen bijna drie jaar geleden tussen de Alexander
Gogelweg en de Van Hogendorpweg het veel ruimere peuterspeelcentrum De
Tuimelaar in gebruik werd genomen.



In Paauwenburg is woonservice l’escaut nu ook bij de
inwoners bezig de kennis van een vreemde taal op peil
te houden, in dit geval Engels. Want sinds kort worden
de grote panelen naast de ingang van de flats aan de
Alexander Gogelweg opgesierd met coupletten van de
musicalsong Somewhere over the rainbow. Hier krijgt
niemand die het Engels een klein beetje beheerst vraag-
tekens in de ogen, omdat de meesten wel weten dat rain-
bow regenboog betekent, en jawel, laten deze flats nu
Regenboogflats heten.

Niels Bouwman, projectleider vastgoed van l’escaut,
weet te melden dat destijds de architect al bedacht dat er
Engelse teksten van deze musicalsong op de flats
moesten komen. ’Waarom Engels’, vroeg een bewoners
van een van de flats zich af, ’Marianne Weber en Frans
Bauer hebben toch ook wel eens een liedje met het

woord regenboog er in gezongen. En dat is Nederlands’.
Kortom, ieder zijn smaak. 
Op de panelen zijn nu zinnen te lezen als: Somewhere
over the rainbow bluebirds fly, en: If happy little blue-
birds fly beyond the rainbow, waarbij mag worden aan-
getekend dat een bluebird een Noord-Amerikaanse
zangvogel is. ’Toch wel passend, zo’n zin, want over de
Regenboogflats vliegen ook veel vogels’, vond Niels
Bouwman. Ook kan er troost geput worden uit deze
song, want op een van de flats staat de zin: Where troub-
les melt like lemondrops, of om het op z’n Nederlands
te zeggen: waar problemen smelten als sneeuw voor de
zon.
Voor wie het wil weten: dit rainbowlied komt uit de
musical The wizard of oz. Judy Garland zong het al in
1939. Maar persoonlijk vinden we de uitvoering van Eva
Cassidy beter (beluister het maar op Youtube).

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 Fietsersbond, met landelijk 30.000 leden, waar-
van ruim 100 in de gemeente Vlissingen, staat voor
de belangen van fietsers op het gebied van veiligheid,
bereikbaarheid en comfort.
De Fietsersbond is aanvankelijk opgericht als tegen-
hanger van de ANWB, opgericht als Algemene
Nederlandse Wielrijders Bond, maar gaandeweg meer
en meer een belangenbehartiger van de automobi-
listen geworden. Tegenwoordig bekommert de ANWB
zich weliswaar meer dan vroeger om de fietser, maar
vooral vanuit de toeristische invalshoek. Dat is een
belangrijk verschil met de Fietsersbond, die belan-
genbehartiger is van de dagelijkse fietser.
Gevraagd of hij trots is op een aantal behaalde resul-
taten, zegt Seijnstra dat ’trots’ niet het goede woord is. 
’Vaak is het een kwestie van jarenlang lobbyen om
dingen voor elkaar te krijgen en soms is het eindre-
sultaat net een beetje anders dan de verwachting was.
Voorbeelden zijn de rotonde Sloeweg/Van Woelderen-
laan, waar auto’s keihard kunnen doorrijden en de
kruising Sloeweg/Gerbrandystraat waar een onover-
zichtelijke situatie voor fietsers is gecreëerd’.

En een voorbeeld van buiten Paauwenburg: de bond
heeft een betere fietsroute bepleit naar het zwembad
in Vrijburg. Daar is nu een soort schelpenpaadje aan-
gelegd, dat eigenlijk een voetpad is. Een halve oplos-
sing dus…
Overigens is hij tevreden over het overleg met de
gemeentelijke diensten en bestuurders. Zo heeft de
Fietsersbond kortgeleden een tochtje gemaakt met
wethouder Rob van Dooren om ter plekke eventuele
verbeteringen te kunnen bekijken.

Soms zit het in kleine dingen, zoals het verwijderen
van onnodige paaltjes, midden op een fietspad. Na
een inventarisatie van de Fietsersbond zijn er in
Vlissingen een stuk of 25 opgeruimd. In Paauwen-
burg betrof het onder andere een paar paaltjes op het
Aarnoutsebruggetje. Voor opvolging is inmiddels
gezorgd, want er is wederom een Paauwenburger toe-
getreden tot het bestuur van de afdeling Vlissingen-

Souburg, namelijk Wim de Looff. Een andere
Paauwenburger in het bestuur is Vincent van Sluijs.
En dan is er nóg een Paauwenburger namelijk secre-
taris Jan Goedvolk, die ook informatie kan verschaf-
fen: tel 0118 470225 of goedvolk@zeelandnet.nl.

Tamme Seijnstra zegt niet geheel te verdwijnen als
belangenbehartiger van de fietsers. Mocht men zijn
advies op prijs stellen, dan zal hij dat graag geven.
Bovendien zal hij op straat nog regelmatig worden
aangesproken: ’Tamme, daar en daar, klopt iets niet,
zou je misschien…’
En dat zal hij dan doen. 

Een autoriteit op de fiets
Na zo’n tien jaar voorzitter te zijn geweest van de Fietsersbond afdeling
Vlissingen-Souburg vind de nog immer fit ogende Tamme Seijnstra (70) de tijd
gekomen dat een ander het vaandel overneemt. Seijnstra heeft in Vlissingen
inmiddels zoveel naamsbekendheid verworven dat velen hem zien als hét aan-
spreekpunt als het om de belangen van fietsers gaat.

Einde aan ’dwarsparkeren’ op Paauwenburgweg
Al een jaar of drie heeft de Fietsersbond bezwaar gemaakt tegen het dwars parkeren van auto’s aan de oostzij-
de van de Paauwenburgweg tussen de Van Hogendorpweg en de Chopinlaan.
Hierdoor wordt in feite de fietsstrook geblokkeerd en ontstaat een onveilige situatie. Onlangs heeft de bond
bericht gekregen van de gemeente dat er op het betreffende wegvak een belijning wordt aangebracht die aan
de huidige praktijk een einde zal maken.

Het bleek tenslotte loos alarm. Begin maart stagneerde
het werk aan de Walcherse zeewering in het kader van
het project Zwakke Schakels plotseling, toen het bericht
kwam dat enkele granaten en zelfs een bom gevonden
waren. Maar de realiteit was dat het slechts om enkele
lege hulzen en een verwaarloosde zeeboei ging. Toch
ging er nogal wat tijd verloren, want het werk moest wor-
den stilgelegd om de gevaren grondig te onderzoeken.
Tenslotte kon het sein worden gegeven dat de kust weer
veilig was. Daarna trad er geen vertraging meer op, zo
kon het waterschap Zeeuwse Eilanden melden.

Overigens wordt de zeewering niet alleen veiliger maar
ook aantrekkelijker voor het publiek gemaakt. Zo wordt
het strand veel beter bereikbaar voor mindervaliden. ’We
hebben in de plannen nadrukkelijk rekening gehouden
met mensen die slecht ter been zijn’, vertelde een
woordvoerder van het waterschap. Zo krijgt de duin-
overgang bij de Vijgheter een flauwere helling dan de
huidige helling, zodat het mogelijk is met een scootmo-
biel, met een rolstoel of een invalidenwagen het strand
te bereiken. De fietspaden op de dijk en over de duinen
worden drie meter breed en geasfalteerd. Het is
daardoor mogelijk om van de boulevard tot aan de ver-

lengde Burgmeester Van Woelderenlaan te rijden, ook
met een scootmobiel. Ter hoogte van hotel Westduin en
het vakantiepark Vebenabos komt een schelpenpad over
de duinen. Hier loopt onder aan de duinen wel een geas-
falteerd fietspad.

Zonneplateaus
Zwakke Schakel Nolle-Westduin is niet het enige kust-
versterkingsproject in Vlissingen. Projectbureau
Zeeweringen van Rijkswaterstaat werkt tegelijkertijd aan
de glooiing langs de boulevard. Hoewel twee aparte pro-
jecten werkt het waterschap wel nauw samen met het
projectbureau. Anneke McGovern van het projectbureau
vertelt: ’De oude steenbekleding langs de boulevards
Bankert en Evertsen krijgt een nieuwe laag breuksteen,
ingegoten met gietasfalt. Het strand blijft intact, want na
dat werk komt er een forse laag zand over de nieuwe
zeewering’.

De boulevards worden bovendien aantrekkelijker
gemaakt, want voor hotel Truida, de zeevaartschool en
hotel Arion worden zonneplateaus aangelegd: enorme
traptreden van twintig meter breed met een treehoogte
van zestig centimeter. Anneke McGovern: ’Een prima
plek om in de zon te liggen en over de Westerschelde uit
te kijken’. Het werk van het projectbureau ligt mooi op
schema en is naar verwachting op 9 mei, dus ruim voor
het badseizoen, klaar. 

Strand beter bereikbaar
voor mindervaliden

Geen vertraging werk
Zwakke Schakels

Engelse songteksten op regenboogflats

Veel passanten op de President Rooseveltlaan krijgen nog altijd vraagtekens in hun
ogen als ze boven op een flat aan de Hercules Segherslaan in enorme lichtletters zien
staan: one wish and a very big fish. Voor bijna iedereen is het volkomen onduidelijk
wat l’escaut, de beheerder van de flats, daarmee bedoelt. Het is in ieder geval duide-
lijk dat deze Vlissingse woningbouwcorporatie een voorkeur heeft voor vreemde talen.
Dat mag al blijken uit haar eigen naam: l’escaut (voor wie het nog niet weet: Frans voor
de Schelde).



Daarom in Paauwenburg

Waarom in Paauwenburg?

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

Voor al uw schilderwerk
binnen en buiten

06 - 29145706GE�TILESSE

SCHOO�HEIDSSALO�
Gespecialiseerd in:

� Schoonheidsbehandelingen
� Microdermabrasie

(huidconditie corrigerende behandeling)
� Visagie
� Dames- en herenhairstyling

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

Alléén volgens afspraak

Straatnamen verklaard

De Tak van Poortvlietstraat. Deze is te vinden tussen de Groen van
Prinstererlaan en de Beaufortstraat. Als men vanaf de Van
Woelderenlaan de Sloeweg neemt, links de Groen van Prinstererlaan
in gaat, is de Tak van Poortvlietstraat de tweede straat rechts.

Johannes Pieter Roetert Tak van Poortvliet. Mr. J.P.R. Tak tot juli 1874, daarna heette hij Mr.J.P.R. Tak van Poortvliet.
Hij werd op 21 juni 1839 geboren in Engelen (N.-Br.) en overleed te ’s-Gravenhage op 26 januari 1904.

Na de lagere school en het voortgezet onderwijs ging hij naar de Stedelijke Nederduitse school, het gymnasium in
Middelburg tot 1857. Daarna ging hij naar de Hogeschool te Leiden waar hij Romeins en hedendaags recht stu-
deerde. Hij promoveerde op dissertatie. Op 10 maart 1870 trouwde hij te ’s-Gravenhage met Christine Louise
Henriëtte Geertruide van Oordt. Zij kregen 1 zoon en 3 dochters.

Tak van Poortvliet was een liberale Zeeuwse staatsman in de tweede helft van de negentiende eeuw. Begon als com-
miesgriffier van de Tweede Kamer en was vanaf 1870 een actief Kamerlid. Werd in het kabinet Kappeyne van de
Coppello  1e minister. Behoorde tot de vooruitstrevende liberalen en streefde in zijn tweede ministersperiode (van
Binnenlandse Zaken) in het kabinet Van Tienhoven naar kiesrechtuitbreiding. Ontbond in 1894 de Kamer vanwege
het verzet tegen dat voorstel. De verkiezingen stonden geheel in het teken van zijn kiesrechtvoorstel. Was na zijn
nederlaag een gebroken man, wiens rol was uitgespeeld. Hem werd wel eens gebrek aan tact en plooibaarheid ver-
weten.

Algemene wetenswaardigheden:
Nam in 1875 ontslag als Tweede Kamerlid voor het district Middelburg, omdat hij zich beledigd voelde door het feit
dat de kiezers van dat district (naast hem) een antirevolutionair (jhr. J.L. de Jonge) hadden gekozen. Weigerde op 7
augustus 1882 een opdracht tot kabinetsformatie, omdat de Koning grondwetsherziening afwees. Werd in maart
1884 als derde op de voordracht voor het Tweede Kamervoorzitterschap gezet. Sprak vanwege zijn slechte gezond-
heid in november 1897 voor het laatst in de Tweede Kamer. Werd desondanks in 1901 nog tot Eerste Kamerlid geko-
zen. Kon zich de laatste jaren van zijn leven door ziekte nauwelijks nog verstaanbaar maken.

Uit de privésfeer:
Medeoprichter en aandeelhouder Stoomvaartmaatschappij Zeeland
Zijn vader was predikant te Engelen (N.Br.) en grootgrondbezitter
bezit van heerlijkheden
heer van Poortvliet en Cleverskerke

Het is altijd weer even zoeken wie er in de nieuwe editie van onze wijkkrant verschijnt
in de rubriek ’Waarom Daarom’. Maar deze keer maakt u kennis met kunstschilder
Dick van de Velde. Hij woont in Paauwenburg aan de van Woelderenlaan.

Geboren in 1946 in Vlissingen en reeds op jonge leeftijd
was schilderen een passie. Hij begon met het maken van
pentekeningen en omstreeks 1964 kreeg hij zijn eerste
verfdoos. In militaire dienst maakte hij veel doeken. De
hoeveelheid doeken en waar ze zijn gebleven weet hij niet.
Waarschijnlijk, als ze nog bestaan, zijn ze in de omstreken
van Eindhoven. 

In het begin van de jaren ’80 maakte Dick zijn eerste grote
doek. Hij noemt het een doek, maar hij schilderde op
spaanplaat. Het was een stilleven van 1 meter 25 bij 1
meter 25.
De laatste tien jaar kreeg hij pas echt de smaak te pakken.
De oorzaak was dat hij meer tijd kreeg om te schilderen.

Zijn werkzame leven speelde zich af in managementfunc-
ties. Zodoende is het aantal werken uit de periode voor
zijn vijftigste levensjaar beperkt gebleven tot 30 stuks.
Daarna is het schilderen meer een passie geworden.
Een opleiding in die richting heeft hij nooit gevolgd, maar
waarschijnlijk zit het bij hem in de genen. Voor zijn grootvader, Martinus Johannes van de Velde die loods was, was
schilderen ook een grote hobby (eind 1800). Nog steeds vindt men werk van zijn hand. Dick is in het gelukkige bezit
van drie werken van zijn grootvader. Zijn zoon, Dick’s vader en geboren in 1902, had niets met tekenen of schilde-
ren en hij was ook geen zeeman. 
Dick’s werk is zeer gevarieerd: qua grootte, maar zeker qua stijl en materiaalkeuze. Hij beschildert linnen doek met
acrylverf of olieverf, of een combinatie van beide. Zijn werk is te verdelen in zes groepen of soorten: abstract alge-
meen, scheepsposters, werk in R.V.S./zilver, diepe betekenis en maritiem figuratief. Ondertussen heeft hij sinds zijn
jeugd al een 250 á 300 werken vervaardigd.
Over het algemeen schildert hij geen mensen en dieren, gewoon omdat hij daar niet goed in is, zoals hij dat zelf ver-
klaart.

Exposeren doet hij sinds de laatste twee jaar wat vaker en is hij ook met zijn doeken te vinden op kunstmarkten. In
april is zijn werk te ziengeweest in galerie DE HORN in Serooskerke, waar hij samen met vijf andere maritieme schil-
ders exposeerde. Naast maritiem werk toont Dick ook doeken in R.V.S./zilver. Op 10, 11, en 12 april heeft Dick geëx-
poseerd in Ter Reede ( Vredehoflaan, Vlissingen)
Alle werken zijn te zien op www.kunstschilderdick.nl
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Van Koudekerkse Speelhof tot Vlissingse Scoutingboerderij door Jaco Simons

Voor alle notariële diensten

Scheiden zonder rechter?
Vraag vrijblijvend informatie

Coosje Buskenstraat 202
(0118) 410 930

www.notarisherwig.nl

Met name in de zeventiende en achttiende eeuw richtten
vermogende mensen - en dat waren er nogal wat in die
tijd - buitenplaatsen op. In de meeste gevallen hadden
ze al een groot pand in Middelburg of Vlissingen. Buiten-
of zomerverblijven waren er in verschillende grootte;

Bon Repos was in tegenstelling tot bijvoorbeeld Der
Boede, Lammerenburg en Zwanenburg van bescheiden
omvang. Wellicht werd daarom de term ’speelhof ’ gebe-
zigd. Alle genoemde landgoederen lagen overigens op
grondgebied van Koudekerke, dat toentertijd veel
omvangrijker was dan nu.

Speelhof
Alleen al de naam Bon Repos, wekt hoge verwachtingen.
’Na gedane arbeid een welverdiende rust’, zo zou je - vrij
vertaald - deze Franse term kunnen aanduiden. Op
Walcheren wordt de naam meestal in dialect uitgespro-

ken als ’borrepos’, dat bijna hilarisch aandoet.
’Rustnamen’ zijn niet onbekend in het Zeeuwse en ver
daarbuiten. Zo treffen we Rustenburg, Damrust, Zeerust
of Rusthof. Ook de pendant duikt hier en daar op met
Zeldenrust of, een stuk heftiger, Woelgeest! 
De naamgeving verschijnt voor het eerst in 1675, zo ont-
dekken we in oude documenten. Verantwoordelijk daar-
voor was de toenmalige eigenaar Maarten Symon
Commijs. Het gebruik van sjiek aandoende Franse
namen was populair in de zeventiende eeuw. Niet ver
van Bon Repos bijvoorbeeld, richting Intratuin, staat een
prachtige oude woonboerderij die luistert naar
l’Espérance. Het Frans werd natuurlijk ook gebezigd als
de eigenaar van Franse komaf was.  
Maarten, de zoon van Symon, komen we al in 1648
tegen in de archieven van de Polder Walcheren. In het
zogeheten Dijckboeck staat opgetekend dat hij de grond
bezat waarop in latere jaren zijn buitenplaats zou verrij-
zen. Op de Walcherenkaart van Nicolaas Visscher en
Zacharias Roman uit 1655 zien we dat er op die bewuste
plek nog steeds geen bebouwing is. We kunnen derhalve
concluderen dat buitenhof Bon Repos tussen 1655 en
1675 is ontstaan.

Aan het begin van de achttiende eeuw staat een
Middelburger te boek als eigenaar van het geheel. Zijn
prachtige naam luidt Jacobus de l’Aurore. Wat hij met de
morgenstond van doen had, zullen we vermoedelijk
nooit weten; zeker is dat hij in 1731 werd begraven in de 
Koorkerk te Middelburg. Toen De l’Aurore’s zijn buiten-
verblijf in 1722 verkocht aan Joris Adriaan Teerlinck
werd zijn bezit in een bewijs van verkoop als volgt

omschreven: ’hofstede en speelhof. Met huis, prieel,
wagenhuis, schuur, stalling, bakkeet, zomerwoning,
boomgaard, wei- en zaailand’. Het is een hele opsom-
ming, maar we moeten er bij bedenken dat een en
ander niet van grote omvang was. Wel waren er bij de

verkoop vele andere stukken land betrokken in andere
gedeeltes van Koudekerke. 
Van Joris Teerlinck weten we dat hij schepen (wethou-
der) van Vlissingen was. Het optrekje dat hij kocht zou
lange tijd - van 1722 tot en met 1759 - in bezit blijven
van het geslacht Teerlinck. Echter, tussen 1743 en 1748
was er gedurende een vijftal jaren sprake van een ande-
re eigenaar of beter gezegd, van twee eigenaren. Het
eigendom werd namelijk gesplitst. Het leeuwendeel ging
naar Jan Babtiste Couriez; een klein deel naar de wedu-
we van Pieter de Ruyter. Waarom? Kwam Joris financieel
gezien in zwaar weer terecht?
In 1748 was het tij blijkbaar gekeerd, getuige de koop
van Bon Repos door een verwant, kapitein Jan Teerlinck.
Jan was beroepsmilitair en woonachtig in Vlissingen. Na
zijn overlijden verkocht zijn weduwe Helena Termaat
hun bezit aan de Middelburgse koopman Hermanus
Huijge. In het zogeheten Vergaarboek van de
Westwatering (een soort belastingregister) wordt zijn
naam in 1759 geregistreerd als Hermanus Huijgens a
Middelburgh. Dat klonk waarschijnlijk wel interes-
sant…
Ook Hermanus had uiteraard niet het eeuwige leven. Na
zijn dood in 1767 kreeg zijn weduwe Johanna Claudoré
de speelhof onder haar hoede. Leuk om hier te vermel-
den is, dat Johanna twee decennia daarvoor - samen
met een aantal familieleden en vrienden - een boekje
met gedichten uitgaf. Ze deed dat in eigen beheer. Het
bundeltje ’Ter zilvere bruyloft’ was een cadeau voor haar
broer Pieter en zijn vrouw die in 1748 hun 25-jarig
huwelijksfeest vierden. De Zeeuwse Bibliotheek heeft
het werkje in bewaring! Het ligt in de kluis aldaar en is
op aanvraag in te zien. (foto a)
Broer Pieter Claudoré was ’eerste boekhouder van de
wisselbank tot Middelborch’, ’ontfanger van het oude
mannen en vrouwenhuys’ en regent. Een van zijn colle-
ga’s was zijn neef, de jonge boekhouder Michiel
Herklots. Zijn naam treffen we ook aan in het gedicht-
enbundeltje. Toen zijn tante Johanna Claudoré in de
herfst van haar leven raakte, zag Herklots het wel zitten
om de buitenplaats van haar te kopen. Van Herklots is
bekend dat hij in latere jaren tevens een patriciërshuis
bezat aan de Rouaanse kaai in Middelburg. 
In de situatie kwam verandering op het moment dat
Michiel zijn vrouw Adiana Johanna Paays op 1 maart
1798 verloor. Twee maanden daarna deed hij Bon Repos
van de hand. Weer een maand later overleed hij zelf en
werd hij op 1 juni begraven in de Oostkerk in
Middelburg.

Voor 500 pond Vlaams (destijds de gangbare valuta)
mocht landman Jacobus Pieterse uit Koudekerke zich in
1798 de nieuwe eigenaar van Bon Repos noemen.
Pieterse was de eerste die deze plek niet alleen in de
zomer, maar permanent als verblijfplaats had. Lang kon
hij er echter niet van genieten. Al in 1805 liet hij het
leven, waarna zijn weduwe Magdalena Antheunisse
besliste dat haar dochter en schoonzoon zich vanaf dat
moment moesten gaan bemoeien met Bon Repos.
Dochter Adriana Helena Pieterse was getrouwd met
Samuël van Vlaanderen. Het paar kocht Bon Repos voor
1100 pond Vlaams. 

Van Vlaanderen
Vanaf 31 december 1805 tot aan het begin van de jaren
zeventig van de twintigste eeuw zou Bon Repos in han-
den blijven van de familie Van Vlaanderen; een periode
van meer dan 165 onafgebroken jaren. De voornamen
van de diverse eigenaren bezorgen ons geen hoofdbre-
kens. Ze luiden Samuël of Frans. 
Samuël van Vlaanderen kocht Bon Repos in de Franse
tijd (1795-1814), een periode waarin de economische
situatie geleidelijk aan verslechterde en ons land aan de
financiële afgrond raakte. Vermoedelijk - het onderzoek
ernaar is nog gaande - heeft Samuël als gevolg daarvan
zijn herenhuis niet lang na 1814 moeten afbreken
omdat een luxe onderkomen simpelweg niet meer op te
brengen was. 
Bon Repos ging verder als boerenbedrijf; de status van
speelhof kwam hiermee ten einde. Na Samuël’s dood
ging de boerderij over op zijn zoon Frans, voortgekomen
uit het tweede huwelijk met Catharina Maas. Frans bleef
lange tijd de scepter zwaaien over Bon Repos. Als gevolg
van zijn overlijden, nam zijn zoon, Samuël jr., de ver-
antwoordelijkheid op zich. In 1904 moet de boerenwo-
ning zijn verbouwd, getuige de ingemetselde steen die
nog altijd in de voorgevel van het huis is te zien. De ini-
tialen F.v.V. verwijzen naar Frans van Vlaanderen, zoon

van laatstgenoemde Samuël. Fransje was een jochie van
een jaar of negen toen hij zich met het zetten van de
steen mocht laten ’vereeuwigen’. (foto b) Later, in 1925,
werd ook hij eigenaar van Bon Repos.

Vlak na de Tweede Wereldoorlog kreeg een neef van
Frans van Vlaanderen, Adriaan Jasperse, de mogelijk-
heid om het boerenbedrijf van zijn oom te pachten.
Waren de Van Vlaanderen’s kinderloos, de Jasperse’s
breidden hun gezin in de loop der tijd uit. Als gevolg
daarvan woonden maar liefst vier volwassenen en zes
kinderen in de relatief kleine ruimte van de boerenwo-
ning. Die situatie was op zijn zachtst gezegd verre van
ideaal, waardoor de spanningen hoog opliepen. In 1967
vertrok Jasperse naar een boerderij in Kerkwerve op
Schouwen-Duiveland.

Scoutingboerderij
Aan het begin van de jaren zeventig van de twintigste
eeuw verkocht Frans van Vlaanderen zijn bezit aan de
gemeente Vlissingen. Van Vlaanderen vertrok naar ver-
zorgingshuis Ter Reede. De gemeente besloot in 1976
om de boerenschuur te laten verbouwen en verhuurde
Bon Repos vanaf 1977 aan Vlissingse scoutinggroepen.
’Nu ontplooit een viertal groepen activiteiten op deze
plek’, aldus Simon de Meij, voorzitter van Stichting
Samenwerkende Scoutinggroepen Vlissingen. ’Dat zijn
de groepen Scheldezwervers, M.A. de Ruyter, Golfbrekers
en Pieter Maritz Stam. Met name op zaterdagmiddag is
het een drukte van belang. Dan is het echt geen Bon
Repos, maar eerder Non Repos’, grapt De Meij.

Anno 2008 staat Bon Repos nog altijd op de vertrouwde
plek in het landschap. Begonnen als speelhof voor nota-
belen, nu ’speelhof ’ voor kinderen. Na de doordeweek-
se inspanningen, vinden zij hier in de weekeinden een
welverdiende ontspanning. Ook dat is Bon Repos!

Met dank aan de heren Simon de Meij en Dimmen de
Fouw van Stichting Samenwerkende Scoutinggroepen
Vlissingen en mevrouw Nel Joziasse-Jasperse voor het
verstrekken van informatie ten behoeve van dit artikel. 

Boerenschuur foto: Jaco Simons

Boerenwoning foto: Jaco Simons

Bon Repos

De boerenwoning en -schuur liggen wat verscholen achter hoge bomen en bosschages,
daar aan de Gerbrandystraat 115. Toch is het terrein bij veel mensen bekend, niet in
de laatste plaats omdat een aantal scoutinggroepen hier de thuisbasis heeft. 
Bon Repos - want zo luidt de aloude naam van deze voormalige buitenplaats - heeft een
rijke geschiedenis. In één zin zou je die kunnen omschrijven als ’Van speelhof tot scou-
tingboerderij’. 

foto b: Steen F.v.V. (1904) foto: Jaco Simons

foto a: Gedichtenbundeltje uit 1748 voor Pieter Claudoré en echtge-
note foto: Jaco Simons



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

De natuur in Paauwenburg door Henk van Vlimmeren

Zorgstroom in Paauwenburg...
wij zijn u graag van dienst

● Thuiszorg: huishoudelijke hulp, verpleging en verzorging
● Dagverzorging in Het Majoraat, Van Hogendorpweg 60
● Tijdelijke opname in de Regenboogflat, Troelstraweg 269

Goede, betrouwbare en flexibele zorg 
afgestemd op uw persoonlijke situatie.

Voor al uw vragen over zorg en wat
Zorgstroom voor u kan betekenen
belt u naar 0118-48 64 00

www.zorgstroom.nl

’t Zal je huisbaas maar zijn
Elders in dit blad wordt melding gemaakt van het onder druk zetten door de Lidl van middenstanders, met de
bedoeling dat de winkelketen in de toekomst kan beschikken over het totale complex. Men kan dit doen omdat
men eigenaar is van het gehele gebouw, een feit dat nooit naar buiten is gebracht bij de nieuwbouw en herin-
richting van het Paauwenburgse winkelcentrum. Zou dit wel bekend zijn gemaakt, dan zou toen al duidelijk
zijn geweest dat de Lidl vier kleine ondernemingen op termijn weg wilde hebben en dat had van invloed kun-
nen zijn op inspraak en eindbeslissing.
De vier ondernemingen in het winkelcentrum hebben betekenis voor veel inwoners van Paauwenburg: een
cafeetje, een chinees, een snackbar en een videotheek onder handbereik.
Denk echter niet dat de Lidl zich hier iets van aantrekt!
De hele gang van zaken is kenmerkend voor het optreden van deze Duitse winkelgigant: men hult zich in stil-
zwijgen totdat de aap uit de mouw komt en de omgeving waar men gevestigd is zal hen Wurst zijn.
Dat bleek toen men zich zogenaamd in Paauwenburg vestigde in het winkelpand naast de apotheek. Het was
een fake-winkel, boerenbedrog, alleen bedoeld om voet aan de grond te krijgen in onze wijk.
Toen de plannen voor het winkelcentrum bekend werden gemaakt, waren er al mensen die vonden dat de Lidl
niet in een woonwijk thuis hoort, doodeenvoudig omdat het geen wijkgerichte onderneming is. Men is slechts
uit op een goedkope vestigingsplaats. Deze mensen hebben gelijk gekregen en de gemeente moet hier maar
eens goed over nadenken. 
Binnenkort is het weer Koninginnedag. De Paauwenburgse middenstand werkt massaal mee door het beschik-
baar stellen van prijzen, geld, waardebonnen, limonade, koek, fruit enzovoorts.
Wie niet meedoet is de Lidl.
Die houdt alles liever in eigen zak, maar misschien kan men als tegenprestatie dagelijks de stoep vegen. Of is
ook dit Wurst?

Observaties door Jan van ’t Eiland

Weinig groen in Paauwenburg
En dan bedoelen we niet de beplanting maar een leuke, kleine vogel met de naam groenling. In onze tuin
zien we hem maar zelden maar in het Westduin komen we deze vogel wel vaker tegen omdat ze zich graag
bewegen in een omgeving met veel bomen en struiken.
De groenling (Carduelis chloris) valt in die omgeving niet zo erg op vanwege zijn verenkleed dat een men-
geling is van groen en bruin met een beetje geel. De mannetjes zijn gemakkelijker te herkennen omdat ze
meestal wat groener zijn. Een opvallend kenmerk van de groenling is de gele vleugelrand en de geelgroene
stuit die vooral in de zomer zeer goed zichtbaar zijn.
De groenling is circa 15 centimeter groot. Hij nestelt in struiken en lage bomen en heggen. Daarbij gaat de
voorkeur uit naar veel groen waarin ze natuurlijk moeilijk zichtbaar zijn voor hun vijanden die voorname-
lijk bestaan uit roofvogels, eksters en kraaien. Het nest wordt gemaakt van haar, worteltjes, twijgjes en veren.
Eind april, begin mei worden daarin 4 tot 6 eitjes gelegd die na ongeveer twee weken uitkomen. De jongen
brengen daarna nog twee weken in het nest door. Ze worden door de ouders gevoerd met kleine vliegjes,
wormpjes, bladluis en spinnetjes.
Na het uitvliegen, blijven ze maar kort in hun geboortegebied. De groenling is een echte zwerfvogel die in
een groot areaal op zoek gaat naar voedsel. Het zijn zaadeters en door het strooien van mengvoer, dat in elke

dierenwinkel te koop is, kunt u ze naar uw tuin lok-
ken. U heeft dan een mooie kans dat de vogels lange-
re tijd in en rond uw tuin blijven scharrelen. Hoog in
de top van een boom zitten ze vrolijk te kwetteren
met hun kenmerkend tja, tja, tja gevolgd door sjwieek
en kanarieachtig gefluit. De groenling is tijdens de
vlucht herkenbaar door een golvende beweging waar-
bij zo nu en dan de vleugels worden gesloten.

Al vele jaren worden groenlingen in volières gehou-
den waarin ze zich probleemloos voortplanten.
Ondanks dat zien we ze toch liever in de vrije natuur!
We hebben het op een camping ook meegemaakt dat
mensen eieren uit de nesten haalden en die dan in
volières in het nestje van een kanarie legden waarna
de groenlingjongen na het uitkomen van de eieren
door de kanarie werd geadopteerd.

Waartoe dient dit paaltje?
Op het duin, tussen Kon-Tiki en Nollestrand staat dit betonnen paaltje. Misschien overleeft het de duinversterking,
misschien niet. Zo’n zelfde paaltje staat naast het windorgel op de ’Zimmer-freibunker’.
Is het een overblijfsel uit de Tweede Wereldoorlog, kan er een verrekijker op worden gemonteerd, heeft het carto-
grafische betekenis, is er een waterstaatkundige achtergrond?
Uw reacties gaarne aan de redactie: tel. 462860 of lindewitt@zeelandnet.nl

Nieuw wiptoestel Speeltuin Lammerenburg
In de kleuterhoek is een nieuw wiptoestel (motorfiets) geplaatst. Dit toestel is geschonken door De Rijke & Van der
Meer Verzekeringen uit Vlissingen. Zij kwamen op het idee om in plaats van eindejaarsrelatie/attenties een donatie
te doen aan diverse speeltuinen. Inmiddels is het toestel volop door de Vlissingse peuters en kleuters in bedrijf geno-
men. Namens het bestuur en gebruikers van de speeltuin danken wij De Rijke & Van der Meer Verzekeringen voor
dit mooie initiatief.

Informatie over komende activiteiten Speeltuin Lammerenburg:
Op zaterdag 6 juni is er van 8 tot 12 uur een klusmorgen waarbij mensen een handje kunnen helpen met diver-
se onderhoudsklusjes in de speeltuin. Belangstellenden kunnen zicht hiervoor opgeven.
Op zaterdag 20 juni wordt in de speeltuin een open dag gehouden. De toegang is gratis en er wordt een playback-
show voor kinderen georganiseerd. Je moet je wel vooraf aanmelden.

Voor nadere informatie zie onze website www.speeltuinlammerenburg.nl


