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Bemiddelen
een zaak van vertrouwen

* Bemiddelen in hypotheken
* Belastingaangiften voor particulieren
* Bemiddelen bij verzekeringen en taxaties
* Executeur Testamentair

Leen Rottier
Erkend Hypotheek Adviseur

Piersonstraat 1, 4384 HK Vlissingen
tel. 0118-471773 b.g.g. 06-29256177

E-mail: formula1@zeelandnet.nl

’Nog maar één keer is een van de vogels bij ons binnen-
gebracht, maar het is zo lang geleden dat we niet eens
meer weten of dat een gans of een Kaapse eend was. De
ganzen steken weliswaar af en toe in een haast-je-niet-
tempo de weg over, maar alle automobilisten gaan dan
of langzaam rijden of stilstaan’, weet hij uit ervaring. Wel

is Kapelle of een van de andere medewerkers bij herha-
ling geattendeerd op een vergroeide vleugel van een van
de ganzen. Alarmerend steken een paar ’pennen’ uit de
verenpracht van deze gans. Michel Kapelle heeft er een
opvallende verklaring voor: ’De dieren krijgen vaak veel
te veel te eten en door overmatige voeding is deze vreem-

de vergroeiing ontstaan. Hele broden liggen er soms en
dat is ook niet in het belang van dierenwelzijn’.

Al meer dan vijftien jaar is de afdeling Zeeland van de
Dierenbescherming aan de Alexander Golgelweg gehuis-
vest, dat wil zeggen: tot voor kort was het alleen de afde-
ling Midden- en Noord-Zeeland, maar onlangs is deze
afdeling gefuseerd met de afdeling Zeeuws-Vlaanderen.
Het is enigszins opmerkelijk dat deze afdeling juist in de
wijk Paauwenburg is gevestigd, want Michel Kapelle weet
uit ervaring dat in deze wijk maar af en toe gevallen van
dierenleed zijn te signaleren.

Maar elders gaat het vaker mis. Dat bewijzen de cijfers
wel. Zo rukte de dierenambulance in de eerste helft van
dit jaar ten noorden van de Westerschelde 471 keer uit
en in Zeeuws-Vlaanderen 670 keer. Dat betekent dat in
heel Zeeland jaarlijks de dierenambulance ongeveer
2300 keer moet uitrukken voor een aangereden kat,
hond, haas, konijn, bunzing, wezel enzovoort of voor
een gedumpte kitten of puppy, voor een uit het nest
gevallen vogel of voor andere dierenleed. Op YouTube en
op de website van de Dierenbescherming Zeeland is een
filmpje te zien, waarin de in Vlissingen gestationeerde
ambulance uitrukt voor een in Kwadendamme gevon-
den bosuiltje dat met spoed naar De Mikke in
Middelburg wordt gebracht.

Paarden en koeien kunnen natuurlijk niet in de ambu-
lance worden vervoerd maar vaak wordt ook voor deze
dieren een beroep op de dierenbescherming gedaan.
Michel Kapelle: ’Tegenwoordig kun je voor vijftig euro al
een shetlandpony op de kop tikken. Maar de mensen

vergeten dan dat de verzorging veel geld kost voor voe-
ding, stalling, dierenarts, noem maar op. Dan ontstaat
er al snel verwaarlozing. We schakelen bij zo’n klacht
dan bijvoorbeeld de LID, de Landelijke Inspectiedienst
Dierenbescherming, in. Soms doen we ook een beroep
op de locale overheid. Zo kregen we onlangs een klacht
over een waterpoel in Oostkapelle waarin de vissen door
de dreigende droogte op apegapen lagen. De gemeente
wilde er eerst niets aan doen, maar kwam daarna toch
in actie’.

Niet alleen in Vlissingen, maar ook in Zeeuws-
Vlaanderen is een ambulance gestationeerd
(’beurtelings bij verschillende medewerkers’). De afde-
ling Zeeland heeft één vaste kracht, manager Kapelle, en
vier medewerkers in parttime. Michel Kapelle: ’Maar we
hebben ook vele honderden vrijwilligers voor de collecte
en voor andere werkzaamheden’. Twee ambulances op
de weg houden en een kantoor kost heel wat, ’en dat
moet betaald worden uit de collecte, uit de contributie
van onze leden, en van giften en bijvoorbeeld erfenis-
sen’. Overigens zoekt de afdeling nog enkele vrijwilligers
voor het kantoor, om bijvoorbeeld telefonisch mensen te
woord te staan.

Momenteel is de dierenbescherming bezig met een grote
actie om zwerfkatten te steriliseren en te castreren. In
Nederland, en dus ook in Zeeland, zwerven vele tiendui-
zenden katten verwilderd rond. In de eerste helft van
2009 heeft de afdeling Zeeland 124 zwerfkatten
’geholpen’. De katten worden in hun ’eigen’ omgeving
teruggeplaatst, want ze zijn vrijwel altijd te verwilderd
om nog bij mensen te wonen.

Ganzen geen probleem voor dierenbescherming
De witte ganzen en de Kaapse eenden, die zo langzamerhand een niet meer weg te
denken verschijnsel in de wijk Paauwenburg, zijn geworden, hoeven zich geen zorgen
te maken over medische verzorging, zo dat nodig mocht zijn. Op loopafstand, zelfs voor
een waggelende gans of eend, is aan de Alexander Gogelweg de dierenbescherming
gevestigd. De 27-jarige Michel Kapelle, manager van de afdeling Zeeland van de die-
renbescherming, hoeft zich echter niet zoveel zorgen te maken over de gevederde
bevolking, die meestentijds op en langs de Paauwenburgweg verblijft.

’Onze organisatie kan het geld uit de verkoop van de
maisonnettes zeker gebruiken om de liquiditeit te ver-
hogen in verband met andere activiteiten in de gemeen-
te. Bovendien is er in de huursector voldoende aanbod
in deze categorie appartementen.
Gekozen is voor een verkoopstrategie zoals die ook is
gevoerd voor de andere maisonnettes in Paauwenburg,
namelijk een aantrekkelijk prijs om starters op de
woningmarkt een goede woning te kunnen bieden’.

Studentenhuisvesting
De keuze voor de studentenhuisvesting van l’escaut is
gevallen op de omgeving van de Hercules Segherslaan en
President Rooseveltlaan een gebied dat bepaald niet
onbesproken is in Vlissingen. Inmiddels is daar al een
flatgebouw geheel gereserveerd voor studenten. Nu

l’escaut nagenoeg het hele complex van de hand doet
rijst ook de vraag of er consequenties ontstaan voor het
Majoraat, dat - met de dagopvang van Zorgstroom - als
enige huurder over blijft. Dat is volgens Post op dit
moment niet het geval: deze activiteiten blijven voortbe-
staan.

Zorgunits
Voor het mislukte project van Zorgstroom, de zorgunits
in de Regenboogflat aan de Troelstraweg, is nog steeds
geen alternatief.
Er wordt druk overlegd tussen diverse partijen, maar de
woningen blijven voorlopig leeg, waarbij Zorgstroom de
huur moet doorbetalen, omdat men een langdurig
contract heeft met de woningcorporatie, aldus Post.

Studentenhuisvesting verdwijnt uit Paauwenburg

l’escaut doet maisonnettes massaal in de verkoop
Veel Paauwenburgers hebben verrast opgekeken naar de borden ’te koop’ op de studentenflats boven
het Majoraat. In één keer wil l’escaut blijkbaar van alle maisonnettes af en gezien de prijsstelling van
€ 115.000 tot € 125.000 nog liever vandaag dan gisteren. Het lijkt alsof de woningcorporatie er op uit is
snel wat extra geld in de kas te krijgen. Dat dit mede een rol speelt, wordt beaamd door Ronald Post,
beleidsmedewerker van l’escaut.



Activiteiten in Paauwenburg
Open Hof activiteiten
Maandagmorgen Hatha yoga, 55+,D. 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

Donderdagmorg. Lichte ontspanningsyoga, 55+ 430757
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
Vrijdagmorgen Hatha yoga, poweryoga

Yogalerares 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
26 sept. 09.00-14.00 Snuffelmarkt
27 sept. 13.30-16.00 Bingo

17 okt. 20.15-24.00 Dansavond, live-muziek
duo Conny en Henk, kosten 5 euro

Activiteiten door anderen in Campus de Ruyter
Ma.avond bridgegroep ’Scaldis’, tel.info 474666
Di.middag bieb 55+ 14.00-16.00 u.
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 u.
Do.avond rounddance ’North Sea Dancers’, tel. 471 293
Vrij.avond squaredance ’North Sea Dancers’, tel. 471 293

Extra activiteiten 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

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,-

Overige activiteiten per september:
1e vrijdag van de maand: Tienerdisco 12 tot 16 jaar
2e vrijdag van de maand: Filmavond alle leeftijden
3e vrijdag van de maand: Kinderdisco 8 tot 12 jaar
4e vrijdag van de maand: Bingo alle leeftijden

Gemeente Vlissingen 487000

Burger Participatie P. Stok 487459

Serviceteam Openbare ruimte:

Losse tegels, graffiti e.d. 487500

Afvalverwijdering: grof vuil 487500

Openbare Verlichting 487500

Groenvoorziening 487500

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

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

Scheldestraat 54, Vlissingen
Tel.: 0118-417423

SINDS 1977

Laat u verrassen door de

Herfstcollectie!



Fietspad Nolledijk
Bij het verdere werk aan de Nolledijk zal een verbinding worden gemaakt tussen de boulevard en het fietspad
dat op de vernieuwde Nolledijk wordt aangelegd. Dat pad zal lopen langs het kunstwerk van Wessel Couzijn. Het
fietspad loopt tot de overgangsconstructie waar het asfalt eindigt en de duinen beginnen tot op de plaats waar
nu de Burgemeester Van Woelderenlaan en het fietspad elkaar onderlangs kruisen. De begroeiing die nu nog op
de duinen staat, wordt in tact gehouden, op de nieuwe duinen komt nieuwe aanplant afgewisseld met wat open
stukken. Op de dijk komt een laag zand van een meter die ook wordt ingeplant, vooral met helm.

Sinds medio dit jaar is een sportschool van 500 vierkante meter ondergebracht in het
voormalige ROC/MDGO-gebouw aan de Dreesstraat, namelijk ’Shiran Sport’.
Hiermee heeft karatekampioen Richard Pluijgers zijn ultieme droom verwezenlijkt.

Shiran beschikt over drie oefenzalen waarin alle vormen van weerbaarheid kunnen worden aangeleerd en in prak-
tijk gebracht. ’Weerbaarheid’ aanleren wil overigens niet alleen zeggen dat je flink van je af kunt slaan - hoewel dat
er ook bij hoort - maar is vooral gericht op omgaan met agressie en voorkomen van (zinloos) geweld. Zo zijn er cur-
sussen op het gebied van beweging en zelfvertrouwen, assertiviteit en weerbaarheid autisme.

De cursussen staan open voor alle leeftijden, kinderen, mannen en vrouwen. De aan te leren zelfverdedigingskun-
sten zijn: Ch’i Kata, Zelfverdediging, Karate en Karate-Jitsu. Tel. 474793; www.shiransport.nl; info@shiransport.nl

Dat iemand op 50-jarige leeftijd nog gekwalificeerd kan worden als een zwemta-
lent, bewijst Peter Romkes, die in Paauwenburg aan het Vondelingplein woont.
Hij was tijdens de onlangs in Zeeland gehouden seniorgames één van de grootste
’gouddelvers’. In zwembad De Vliegende Vaart in Terneuzen sprintte hij vier maal
naar een gouden medaille en veroverde ook nog eenmaal het zilver. Dat alles in
de leeftijdsgroep van 50 tot en met 54 jaar.

Zijn successen begonnen op de 100 meter wisselslag (vlinderslag, rugslag, schoolslag en borstcrawl).
Opmerkelijk was dat Arno Wouters, de vroegere beheerder van wijkcentrum Open Hof, zijn grootste rivaal was.
Met slechts tweetiende van een seconde achterstand tikte Wouters als tweede aan voor het zilver. Op deze
wisselslag liet Peter Romkes ook twee Russen achter zich. Met vier mannen en vier vrouwen vormde de
Russen een van de grootste buitenlandse formaties bij het zwemmen tijdens deze seniorgames.
Peter Romkes is vooral een uitblinker op de schoolslag. Op dat onderdeel pakte hij goud op drie afstanden:
de 50 meter in 35.75, de 100 meter in 1.18.76 en de 200 meter in 2.55.01, een nieuw persoonlijk record.
De successen van Peter Romkes (geboren 9 april 1959) komen niet als een donderslag bij heldere hemel. In
het verleden nam hij deel aan verschillende wereld- en Europese masterkampioenschappen.
Masterzwemmen is wedstrijdzwemmen voor 20-plussers in verschillende categorieën: 20-24, 25-29, 30-34,
35-39, enzovoort. Bij dit masterzwemmen veroverde Peter Romkes in binnenland en buitenland al vele
medailles. Verschillende masterzwemmers lieten bij de seniorgames in Zeeland verstek gaan, omdat nog geen
week later de Europese kampioenschappen in Cadiz in Spanje begonnen.
Romkes voelt zich geen topsporter, maar voor belangrijke wedstrijden, zoals de seniorgames, traint hij wel
extra. ’Normaal train ik ongeveer anderhalf uur per week, maar de laatste twee à drie maanden voor een groot
evenement train ik wel vier uur per week’. Hij
heeft het voordeel dat hij badmeester is in het
Vrijburgbad tussen Vlissingen en Middelburg. Hij
traint bijvoorbeeld met een elastieken band ver-
bonden aan een startblok. Ook traint hij in het fit-
nesscentrum van het zwembad. ’Ik doe ook veel
duurtrainingen, maar de laatste weken voor een
evenement train ik vooral op kracht en snelheid’.
Heel wat kinderen uit de wijk Paauwenburg ken-
nen Peter Romkes, want een van de belangrijkste
onderdelen van zijn werk is het schoolzwemmen,
vooral de groepen drie en vier. Romkes, die lid is
van de zwemvereniging Luctor et Emergo,
betreurt het dat de gemeente Veere de scholen
niet meer laat deelnemen aan het schoolzwem-
men.
De wijk Paauwenburg herbergt ook nog een opval-
lende medaillewinnares: Marijke van Hoek-
Ukkerman uit de Rossinilaan. Zij veroverde niet
minder dan zeven medailles: goud op de 400
meter vrije slag en de 50 meter schoolslag en
voorts drie zilveren medailles en twee keer brons.
Marijke van Hoek is lid van de Stormvogel uit
Vlissingen. Zij was door vakantie kort na de seni-
orgames onbereikbaar voor een toelichting.

Zwemtalent Peter Romkes
gouddelver bij seniorgames

�ieuws van de wijkraad door Henk van Vlimmeren

Openbare vergadering
Wij maken u er op attent dat de eerstvolgende openbare
vergadering van de Wijkraad zal plaatsvinden op maan-
dag 30 november. De plaats zal nog op de gebruikelijke
wijze bekend worden gemaakt. Noteer deze datum nu al
in uw agenda want op deze bijeenkomst heeft u de gele-
genheid om uw inspraak in de wijk waar te maken.

Bloembakken winkelcentrum
Tijdens het schrijven van dit bericht wordt er hard
gewerkt aan de verbetering van de bloembakken bij het
winkelcentrum in onze wijk. We hebben dan in de toe-
komst geen vuile modderige bak meer maar een prettig
zitje. Er is ook nog een voorziening aangebracht om tij-
dens de feestdagen een flinke kerstboom te plaatsen.

Fietspad Koudekerkseweg
Meerdere malen waren er klachten over het fietspad aan
de Koudekerkseweg. Hoewel dit fietspad niet in
Paauwenburg ligt, maken veel Paauwenburgers gebruik
van dit pad op weg naar de binnenstad. De gemeente is
niet doof geweest voor onze klachten en is druk aan het
werk om het pad te verbeteren.

Aanleg speelbos
In oktober vorig jaar heeft de Wijkraad aan de gemeente
Vlissingen voorgesteld om in het natuur compensatie
gebied Westduin/Nollebos, samen met Staatsbosbeheer
een speelbos aan te leggen. Een speelbos is heel iets
anders dan een speeltuin. In een speelbos staan geen
speeltoestellen maar wordt gebruik gemaakt van
natuurlijke hulpmiddelen. Kinderen kunnen in een
boom klimmen, hindernissen nemen en nog veel meer.
En dat laatste gaan we binnenkort bekijken want de
gemeente en Staatsbosbeheer voelen veel voor ons voor-
stel en organiseren nog deze maand een samenkomst
waarbij een bestaand speelbos wordt bekeken en verder
wordt besproken wat de mogelijkheden in het nieuwe
natuurgebied zijn.

Zwakke schakels
Door de vondst van een enorme bom en een onver-
wachte verzakking door slappe grond is er enige vertra-
ging ontstaan in de uitvoering van het werk aan de dijk
Vandaar dat het Waterschap samen met de aannemer
een nieuwe planning heeft gemaakt. De zandsuppletie
start in oktober en dat is een maand later dan oor-

spronkelijk gepland. Een hopperzuiger gaat zand via een
pijpleiding op het strand spuiten. Deze maand wordt
ook verder gewerkt aan de aansluiting van de Nolledijk
op de boulevard. Er wordt een laag asfalt aangebracht
daarop een laag zand wordt gestort. Daardoor zal de dijk
voor aanvang van het stormseizoen gereed zijn.

Pierson wegmisbruikers
Al lange tijd zijn er verkeersproblemen in de
Piersonstraat. Ouders die kinderen naar school brengen
zetten hun auto’s lukraak neer en blokkeren uitgangen
van huizen en garages, ze veroorzaken gevaar door op
straat hoeken het uitzicht te blokkeren en als bewoners
er iets van zeggen kunnen nog een schofterig antwoord
krijgen. Ook wordt het pleintje in de Piersonstraat druk
gebruikt voor allerlei sluipverkeer, waarbij vaak veel te
hard wordt gereden en geen voorrang wordt verleend
aan mensen die wel voorrang hebben.

Het probleem staat op het ogenblik boven aan de agen-
da van de gemeente en de politie. Er wordt gezocht naar
een oplossing die voor de bewoners van dit rustige wijk-
je acceptabel is. Wij houden u op de hoogte.

Inzameling
kleding
Op donderdag 1 oktober, van 19.00 tot 20.30 uur
kan kleding die nog goed is, schoeisel en huis-
houdtextiel worden ingeleverd bij het wijkcentrum
Open Hof.
Graag verpakken in een plastic zak. Dit gebeurt
door ’Sam’s Kledingactie’, sinds twee jaar de nieu-
we naam voor de kledinginzameling van ’Mensen
in Nood’.
Kleding die nog goed is, heeft nog een waarde.
De opbrengst hiervan wordt door Cordaid Mensen
in Nood gebruikt om een project te ondersteunen
in Kenia, waar grote groepen mensen in nood ver-
keren als gevolg van aanhoudende droogte.
Voor meer informatie:
ww.samskledingactie.nl;
contactpersoon voor Vlissingen/Souburg
is de heer L. Minderhoud, tel. 0118-467111.

Richard Pluijgers maakt
zijn droom waar



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::

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

Wij zijn verhuisd naar Dreesstraat 2
4384 DC Vlissingen

Telefoon 0118-465474 - Fax 0118-463487

Praktijk voor fysiotherapie en kinderfysiotherapie

--- PAAUWENBURG ---

Lijkt je dit eng? Dat is helemaal niet nodig. Je kunt zelfs
met je vader of moeder lessen volgen bij de ouder-kind-
meditatie.  

Mediteren
Wat is mediteren eigenlijk? In het kort gezegd is het
jezelf helemaal concentreren op je geest, zodat je volle-
dig tot rust komt in je hoofd en lichaam. ’Door te medi-
teren kunnen kinderen zich beter concentreren, ook op
school, en groeit het zelfvertrouwen’, vertelt Tasja. 

Mantra’s zingen
De les begint altijd met de opening om elkaar te groeten.
Daarna gaan de moeders met de dochters en zonen
mantra’s zingen. Een mantra is een heilig woord of
combinatie van heilige woorden die de geest rustig
maken. Door de woorden en klanken veel te herhalen,
werkt het rustgevende gevoel nog beter. Ook Marit (8)
wordt helemaal kalm van de muziek. ’Dit vind ik het
leukste van de meditatieles’, zegt ze. 

Stress
’Nu gaan we zo snel en zoveel mogelijk ballonnen teke-
nen op een vel papier’, zegt Tasja. Van rust is geen spra-
ke meer. Met snelle muziek en een klok onder de neus
van de moeders en kinderen moet er flink haast
gemaakt worden. Tasja laat de deelnemers even voelen
hoe het is om veel stress te hebben. Ook dat hoort bij
een meditatieles. ’Daarna gaan we weer helemaal rustig
worden en voelen hoe het was om zo snel te moeten
werken’, vertelt Tasja. 

Je komt helemaal tot rust
Inez (10) heeft nu drie meditatielessen met haar moe-
der erop zitten. Ze zegt: ’Ik kan het andere kinderen

zeker adviseren om te gaan mediteren. Ik kom helemaal
tot rust en alle dingen die moeilijk zijn laat ik hier los.
Mijn moeder is speciaal voor mij op deze meditatieles
gegaan. Ik vind het fijn dat ze meedoet, dan voel ik me
meer mezelf ’. Wat vindt Inez het leukste van de lessen?
’Tekenen’, zegt ze zonder na te denken. ’Dat mogen we
wat mij betreft vaker doen.’ 

Ander gevoel
Na het haastwerk worden ademhalingsoefeningen
gedaan en mogen de moeders met hun kinderen weer
ballonnen tekenen. Maar nu met rustgevende muziek
op de achtergrond en op het gemakje. ’Dat voelt heel
anders toch?’, vraagt Tasja aan de groep. 

Uurtje voor elkaar
Waarom organiseert Tasja meditatielessen voor ouder en
kind? ’Op deze manier hebben de vaders of moeders
met hun kind echt een uurtje voor elkaar. Ook is het een
fijne mogelijkheid om samen kennis te maken met
mediteren’, vertelt de lerares.

Ballonnen tekenen met je moeder

Mensen die geen prijs stellen op reclame en/of weekbladen plakken eenvoudig een sticker op hun brievenbus, maar
ook zonder zo’n sticker blijven brievenbussen in Paauwenburg soms leeg. U zult het niet direct merken wanneer u
een bepaalde reclamefolder niet ontvangt, maar het gemis van een weekblad als de Faam, met daarin tal van aan-
kondigingen in de buurt, kan wel vervelend zijn. Hoe komt dat, zijn ze u vergeten? Mensen die regelmatig door een
van de parken in Paauwenburg lopen, zoals het Nollebos, park Westduin en het park achter de Ruys de
Beerenbrouckstraat, weten wel beter. Zij komen regelmatig pakken weggegooide weekbladen en reclamefolders
tegen, vaak met het plastic er nog omheen. Bekend is dat de bezorgers ervan geen fortuin verdienen, maar het dum-
pen ervan in het bos is niet de methode om snel klaar te zijn.
Wat te doen wanneer u een blad niet hebt ontvangen of wanneer u een stapel gedumpte folders tegenkomt?
Op de eerste plaats kunt u de gemeente op de hoogte brengen van de gevonden stapel, met nauwkeurige aanduiding
van de locatie. Het e-mailadres luidt: meldingen@vlissingen.nl. Daar kan men dan actie ondernemen om de boel
op te ruimen en hopelijk brengen zij ook de instantie op de hoogte die voor de verspreiding ervan zorgdraagt. Hebt
u in dat laatste geen vertrouwen, dan kunt de bezorgdiensten ook direct benaderen. Voor de Faam moet u zijn bij:
info@rvn-roosendaal.nl en voor reclamefolders bij: klanten@interlanden.nl 
of bij http://netwerkvsp.nl/consumenten/site/contact.aspx  (folders Aldi, Blokker, Kijkshop, enz).
Laten we met z’n allen proberen Paauwenburg schoon te houden.

Week- en reclamebladen
regelmatig weggegooid

Meer woonruimte voor
vleermuizen in Nollebos
Vooral in de schemering scheren en ’dwarrelen’
veel vleermuizen in het Nollebos boven de bomen
en de waterpartijen. De vrees bestond dat veel van
deze opmerkelijk gevleugelde dieren hun onder-
komen zouden verliezen als er ingrijpend zou
worden gewerkt aan de versterking van de zeewe-
ring. In dit gebied vinden de vleermuizen vooral
onderkomens in oude spechtengaten in de bomen
en in los zittende schors langs de stammen.
Waterschap Zeeuwse Eilanden, niet alleen begaan met
het lot van de mensen (veiligheid tegen het water voor
alles), maar ook doordrongen van dierenwelzijn, zorgde
er barmhartig voor dat er vervangende woonruimte voor
de vleermuizen kwam. Om ruimte te maken voor de
versterking van de zeewering moesten immers veel
bomen en daarmee de behuizing voor de vleermuizen
sneuvelen.
Daarom werd een beroep gedaan op ’vleermuisdeskun-
dig’ Alex Wieland uit Hulst. Deze 37-jarige Zeeuws-
Vlaming heeft van de vaderlandse vleermuispopulatie
zijn hobby gemaakt: ’Ik had altijd al veel belangstelling
voor de natuur en vooral voor de vogels en zo kwam ik
ook bij de vleermuizen terecht’.
Met ’vervangende woonruimte’ voor vleermuizen had
Wieland al veel ervaring opgedaan in andere gebieden in
Zeeland: bij Sluis, in de Braakmaan, in het Vroon bij
Westkapelle en bij Terneuzen. In het Nollebos bracht hij
drie soorten vleermuiskasten aan: tien platte houten
kasten tegen de stam van een boom, een groep ronde
betonnen kasten en zwarte kasten van hout en beton
aan hangijzers. In totaal 25 kasten.

Alex Wieland is, we zeiden het al, een deskundige: ’Voor
vleermuizen is het nodig de kasten in groepen van vier
of vijf bij elkaar te hangen, en dan in alle windrichting:
zuid, west, noord, oost. Op warme dagen geven vleer-
muizen de voorkeur aan een onderkomen op het westen
en op koude dag op het zuiden. Als het warm, noch koud
is komen de andere windrichtingen aan de beurt’.
Onlangs controleerde Wieland de kasten in het Nollebos,
en jawel verschillende kasten waren al in bezit genomen
door de vleermuizen, vooral door de gewone dwerg-
vleermuis. Door de vele waterpartijen in het Nollebos
zijn in dit gebied vooral de watervleermuizen actief. Net
als veel vogels zijn ook vleermuizen trekdieren. Wieland:
’De hele kuststrook, van Frankrijk tot Noorwegen, is een
leefgebied voor de vleermuizen’. In herfst, winter en in
het vroege voorjaar zijn hier dus meer vleermuizen te
vinden.
In de schemering zullen door de waterstaatkundige wer-
ken zeker niet minder vleermuizen boven het Nollebos
scheren. Wieland: ’Ik vermoed dat de vleermuizen niet
veel onderkomens hebben verloren want de bomen
langs de zeewering die zijn gesneuveld zijn vooral jonge,
dunne bomen, waarin nauwelijks schuilplaatsen voor
vleermuizen te vinden waren. De dikkere bomen, meer
landinwaarts, die niet geveld werden, hebben meer oude
spechtennesten en openingen onder het schors’.
Kortom, wie een avondwandeling door het Nollebos
maakt, kan er zeker van zijn de vleermuizen hoog boven
water en bos, maar soms ook op luttele hoogte op jacht
zijn naar insecten.

Als je heel druk bent in je hoofd of je bent gestrest, dan kan het helpen om te medite-
ren. Bij het centrum Aléénzijn in Vlissingen geeft Tasja Hut lessen in mediteren. 

Herfst in Paauwenburg



Zaterdag 19 september hield Wijkcentrum Open Hof weer de jaarlijkse ’Open
Wijkdag Paauwenburg’, om de verschillende activiteiten die in de loop van het
komende jaar in het Open Hof plaats vinden onder de aandacht te brengen.

Verschillende groepen gaven demonstraties. Diana van der Gaast liet zien hoe het toegaat bij yogalessen.
Hobbycomputerclub HCC was paraat met foto’s en dia’s en ook met een flightsimulator. Boluz (Bromfiets
OldtimersLiefhebbers uit Zeeland) met oldie-brommers en onderdelen van diverse merken was ook present.
Dieet Oké gaf gratis voedingsadviezen en verzorgde een quiz vetmassa bepalen. Security Plus was aanwezig met
blusdemonstraties met vuur. De Internationale Dansgroep Vlissingen en de sportschool van Richard Pluygers
met zijn leerlingen lieten ook demonstraties zien. Verder was er een Rommelmarkt.
Om vijf uur werd de dag afgesloten met een Indische maaltijd met muziek van de band Anytime. Er waren
zeker 95 mensen die aan deze maaltijd deelnamen. De hele dag scheen de zon volop en voor de tijd van het
jaar was het echt warm.
Het was weer een goed verzorgde dag van het Wijkcentrum Open Hof. 
Onderstaande foto’s geven een beeld van de diverse activiteiten.

Open Wijkdag 2009Open Wijkdag 2009
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Alle vakanties zijn zo ongeveer voorbij en er moet na een prachtige zomer weer
gewerkt worden en dus ook aan de vierde editie van onze Klaver Vier. Dat betekent zoe-
ken naar onderwerpen en personen en vooral… nieuws! In deze rubriek maakt u ken-
nis met Joke de Witte, de drijfveer achter DeWitteWandelingen.

Joke de Witte woont en werkt in de Bizetlaan. Haar twee dochters zijn de deur uit en inmiddels heeft Joke twee klein-
zoons, die ze graag te logeren heeft. Zij woont daar sinds 2000. Tot die tijd was zij eigenaar van camping ’Dishoek’,
bij de meeste lezers wel bekend. In het begin samen met haar man, maar na een scheiding runde ze de camping
zelfstandig. In die tijd had Joke al veel contacten met gemeenten, provincie en overheden. Ze is bijvoorbeeld voor-
zitter van Recron Walcheren, voorzitter van TOZ (Toeristisch Overleg Zeeland), ze zit in het bestuur van MKB regio
raad Zeeland en is bestuurslid van KvK Zuid-West Nederland. Deze contacten zijn erg handig voor haar werk ’De Witte
Advies Recreatie en Toerisme’.
DeWitteWandelingen heeft 4 wandelingen: ’De contouren van Walcheren’, ’De Grenzen van het Buitenland’,
’Bespiegelingen langs de Noordzee’ en ’Rondom de Oosterschelde’. De wandelingen voeren je langs bijzondere plek-
ken in Zeeland en bieden ruimte voor het bezoeken van historische steden zoals Middelburg, Veere, Vlissingen, Goes,
Zierikzee, Hulst en Sluis. De wandelingen hebben een thema, zoals de randen van een eiland (Walcheren), de grens
met het ’buitenland’ (België), de invloed van de Noordzee (kusten van Schouwen-Duiveland, Walcheren en Zeeuws-
Vlaanderen) of de Oosterschelde. Naast een route verzorgt DeWitteWandelingen ook het logies en bagagevervoer.
Joke werkt mee aan het bevorderen van het wandelnetwerk in Zeeland. Er zijn al 2 wandel-netwerken gerealiseerd
in Zuid-Beveland en momenteel zijn er plannen voor wandelnetwerken op Walcheren en Oost Zeeuws-Vlaanderen.
Daarvoor werkt ze veel samen met Stichting Landschapsbeheer Zeeland.

Als Joke niet bezig is met wandelingen en routes, dan mag zij zich graag bezig houden met het vervaardigen van
beeldhouwwerken, smeden of met vormgeven. Je kan wel zeggen dat ze een kunstenares is. Dat vormgeven heeft ze
toch weer in een route gebruikt, want mede door haar, in opdracht van RECRON en met subsidie van het Nationaal
Landschap, is de Ku(n)stpicknickplekken-route Walcheren ontstaan. Het fietsknooppuntensysteem van de Provincie
Zeeland is zo’n succesvol initiatief gebleken, dat er door middel van deze Kunstroute iets terug gedaan is. De pick-
nickplekken zijn ontworpen door Joke. Het idee erachter is een toerist, die een vreemdeling is, in deze omgeving.
Dat zijn de Ku(n)stpicknickplekken ook, vreemdelingen in deze omgeving. Vreemdelingen ervaren het landschap
anders dan inwoners. Die ervaring delen ze weer met de inwoners en zo is de cirkel rond. 

Joke vindt onze Klaver Vier heel mooi. Met frisse kleuren en goede artikelen. Ze puzzelt vaak en dan het liefst cryp-
togrammen. Zij maakt ook graag een wandeling of een tocht van zo’n kilometer of honderd op de racefiets. Of lek-
ker hardlopen, liefst over het strand, want je moet toch iedere dag even de zee zien vindt ze. Zeker als het stormt.

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
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(huidconditie corrigerende behandeling)
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� Dames- en herenhairstyling

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

Al rijdende over de Gerbrandystraat in de richting van
Koudekerke gaat men na het kruispunt van de Van
Hogendorpweg-Zuidbeekseweg bij het basketbalveldje de
eerstvolgende straat linksaf, dan komt men in de J.M.
Kemperstraat. In het eerste gedeelte van deze straat staan
flats en als men verder doorrijdt ziet men eengezinswo-
ningen. De straat komt uit in de Troelstraweg.

Professor Jhr. Mr. J. M. Kemper

Johan Melchior Kemper werd geboren te Amsterdam op 26 april 1776. Overleden te ’s-Gravenhage op 20 juli
1824. Hij was getrouwd met Christina de Vries en zij kregen 5 kinderen: 3 dochters en 2 zoons.

Kemper was staatsrechtgeleerde en staatsman uit de periode van koning Willem I. Aanvankelijk was hij hoog-
leraar burgerlijk recht en natuurrecht te Harderwijk en vanaf 1806 werd hij hoogleraar in Leiden, waar hij een
prominent wetenschapper werd. Bij de omwenteling van 1813 speelde hij een belangrijke rol, omdat hij de
proclamatie opstelde waarmee Erfprins Willem zich uitriep tot soeverein vorst. De vorst verhief hem later in
de adelstand (jonkheer, 16 september 1815) en benoemde hem in 1817 tot Tweede Kamerlid. Als voorzitter
van diverse commissies en als Kamerlid had hij een belangrijke aandeel in de codificatie van het recht. Kemper
behoorde tot de meer onafhankelijke Kamerleden.

Enkele algemene wetenswaardigheden:
Hij stelde in november 1813 de proclamatie op, waarbij erfprins Willem bekendmaakte de regering te aan-
vaarden als Soeverein Vorst onder waarborging eener ”Wijze Constitutie”. Werd door Willem I geweerd uit de
grondwetcommissie. Hij behoorde met Van Hogendorp en Van Alphen tot de liberalere Tweede-Kamerleden.
Werd in 1817 tot Tweede-Kamerlid gekozen, omdat de regering hem wilde betrekken bij de verdediging van het
Burgerlijk Wetboek. Hij had een groot aandeel in het tot stand komen van het Burgerlijk Wetboek.

Wetenswaardigheden uit de privésfeer:
Hij werd opgevoed door zijn grootmoeder van moederszijde, nadat hij op jonge leeftijd wees was geworden.
Er staat van hem een borstbeeld in Leiden bij het Gravensteen. Hij was een studiegenoot en vriend van A.R.
Falck.

Fons wint fotowedstrijd
De Nieuwsbrief Zwakke Schakels Nolle-Westduin schreef een fotowedstrijd uit voor de mooiste foto van het werk aan
de kustversterking Nolle-Westduin. Fons Wijnacker (onze fotograaf van de Klaver Vier) stuurde onderstaande foto in.
Hij viel in de prijzen en ontving een bioscoopbon van de Vlissingse bioscoop Cinecity.



Op de plek waar later het buitenverblijf zou verrijzen,
stond zeker al in de zestiende eeuw een boerderijtje.
Diverse lokale boeren bewerkten in de loop der tijd hier
hun land. 

Boerderij
Daar kwam verandering in toen de weduwe van Cornelis
François Tas de boerderij kocht als belegging. Zij had al
het boerenbedrijf van het ernaast gelegen Westerbeek in
bezit en ging in ieder geval vóór 1608 dus over tot de
aankoop van nóg een boerderij in deze buurt.
Vermogende lieden hadden in het buitengebied van een
stad of dorp onroerend goed als beleggingsobject.
Boerderijen en bijbehorende grond werden door ande-
ren, namelijk pachters, gerund.

Op de Walcherenkaart van de cartografen Nicolaas
Visscher en Zacharias Roman uit 1655 staan beide boer-
derijen aangegeven. De familie Tas stond in de zestiende
eeuw bekend als een voornaam geslacht. Leden uit deze
familie bekleedden hoge posten binnen het
Middelburgse stadsbestuur. Ze bezaten vele percelen
bouw- en weiland, met name in de heerlijkheid
Buttinge-Zandvoort. 

Buitenplaats
Gezien zijn status van ’schepen (wethouder) van
Vlissingen’ mogen we er - met enige voorzichtigheid -
vanuit gaan dat Willem de Vos de grondlegger was van
zijn luxe buitenverblijf. Mogelijk gaf hij het landgoed de
naam Anderwijk. Dat moet aan het einde van de zeven-
tiende of begin van de achttiende eeuw zijn geweest. Op
de kaart van het eiland Walcheren van de gebroeders
Hattinga uit 1750, wordt het bestaan van Anderwijk als
buitenplaats bevestigd.
In 1757 besloot de weduwe van Willem de Vos haar bezit
van de hand te doen. De nieuwe eigenaar van Anderwijk
werd niet haar zoon Joris, maar diens schoonzus Sara
Tant. Deze jonkvrouw had haar domicilie in de
Nieuwstraat in Vlissingen en bezat nog een klein

’speelhofje’ net buiten de stadsgrens, op het grondge-
bied van West-Souburg. Van Anderwijk heeft ze niet lang
kunnen genieten, want al in 1760 stierf Sara Tant. 
Het jaar daarop stuiten we op een bekende familienaam:
de Zeeuwse tak van het oud-Vlaamse geslacht Van der
Mandere. Engelbert Johan van der Mandere wordt dan
eigenaar van de buitenplaats. Hij is dan nog maar een
jaar of zeventien oud.
Tien jaar later verkoopt hij Anderwijk aan zijn vader
Jacob. En dat is best bijzonder. Er is dus deze keer geen
sprake van een transactie ’van vader op zoon’, zoals we
meestal zien, maar een ’van zoon op vader’. Heeft deze
overeenkomst te maken met een belastingtechnisch
trucje? Hoe dan ook, Jacob van der Mandere heeft dan
al lange tijd het voorname Der Boede op zijn naam

staan. Bij bestudering van (ver)koopdocumenten kun-
nen we concluderen dat Anderwijk vanaf die tijd, het
jaar 1771 om precies te zijn, in een adem wordt
genoemd en verschillende malen wordt ”getranspor-
teerd” tezamen met Der Boede. Tussen de eigenaren
van Der Boede en Anderwijk is er dan een parallel te
trekken. Jacob van der Mandere (1707-1775), heer van
Ouwwerkerk op Duiveland, was tijdens zijn arbeidzame
leven actief als raad en burgemeester van Vlissingen.
Daarnaast was hij tussen 1736 en zijn dood in 1775
bewindhebber van de VOC. Een invloedrijk man, zo kun-
nen we vaststellen. 
Na het overlijden van Van der Mandere en zijn weduwe
Petronella van Berckel erfden hun dochter Johanna en
later kleindochter Jacoba het bezit in 1781 respectieve-
lijk 1802. 

Van Doorn
Als Mr. Abraham van Doorn in 1805 het aloude Der
Boede van Jacoba koopt, zit - zoals opgemerkt -
Anderwijk daarbij inbegrepen. Tussen Jacoba en de Van
Doorn’s moet een hechte (familie?)band hebben
bestaan. In haar nalatenschap uit 1835 kunnen we
opmaken dat zes kleinkinderen van Abraham recht heb-

ben op de helft van haar bezit. Johanna Jacoba overleef-
de al haar eigen kinderen…  Abraham van Doorn kwam
voort uit een geslacht van kooplieden dat in de achttien-
de eeuw fortuin zocht aan de noordkust van Zuid-
Amerika. Toen Abraham in 1760 werd geboren in de
Nederlandse kolonie Essequibo - een streek rond de
gelijknamige rivier in het huidige Guyana - hadden al
drie generaties Van Doorn hier gewoond en gewerkt als
plantage-eigenaar. De naam van de plantage mag dan
wel toepasselijk Doornhaag hebben geheten, het zake-
lijke pad van de Van Doorn’s ging echter over rozen. Met
de handel in Essequibo vergaarde de familie een astro-
nomisch kapitaal. Terug in Nederland bekleedden leden
uit de familie hoge functies. Abraham was schepen en
burgemeester van Vlissingen en later landdrost, het
hoogste politieke baantje van Zeeland. Zoon Hendrik
Jacob werd door zijn huwelijk baron van Westkapelle en
was gouverneur van Zeeland. Later schopte hij het zelfs
tot minister van Binnenlandse Zaken. Zijn broer
Anthony Pieter was in 1813 en 1814 burgemeester van
Koudekerke en later rechter in Middelburg. 

Einde Anderwijk
Niet lang na de dood van Abraham van Doorn in 1814
werd het herenhuis van Anderwijk afgebroken. De Van
Doorn’s bezaten al Der Boede én de uit buitenplaats
Westerbeek voortgekomen villa Moesbos. Vermoedelijk
werd dat na de economisch gezien zware Franse tijd
(1795-1814) toch teveel van het goede. Het boerenbe-
drijf van Anderwijk bleef bestaan. Uit kadastrale gege-
vens van de voormalige gemeente Koudekerke kunnen
we opmaken dat aan het begin van de negentiende eeuw
Jan IJzeboud hier boerde. Later volgde zijn zoon
Abraham hem op. 
Omstreeks 1891 verkocht Abraham zijn bedrijf aan
Pieter Leinsz Brasser. Helaas heeft deze Koudekerkenaar
zijn vak niet lang kunnen uitoefenen. Pieter werd niet
ouder dan een jaar of dertig en stierf al in 1892. Zes jaar
eerder was hij in het huwelijk getreden met Cornelia
Aarnoutse. Die typisch Koudekerkse familienaam duikt
werkelijk overal op. In 1915 liet Cornelia de boerderij
verbouwen. In tegenstelling tot haar man bereikte zij wel
een hoge leeftijd. Enkele jaren na het uitbreken van de
Tweede Wereldoorlog
blies zij op haar
eenentachtigste haar
laatste adem uit. 
Vanwege oorlogshan-
delingen trok het
gezin Stroo in 1944
vanuit het
Zwanenburggebied
tijdelijk in het leeg-
staande boerderijtje.
Drie leden uit de
familie kwamen daar
nog bij. Dit onderko-
men bleek gelukkig
vrij van water tijdens
de inundatie van Walcheren. “Ik kon mijn werk als
melkman in Vlissingen voortzetten. In die tijd had ik ver-

kering met Cornelia de Buck van boerderij Torenzicht.
Daar had ik een schuurtje geïmproviseerd waarin ik
mijn melkkar kon stallen (zie het artikel in de vorige
editie van Klaver Vier over Torenzicht). Later, in 1948,
ben ik met Corrie getrouwd.” De nu 84-jarige heer Dirk
Stroo woont nog altijd in onze wijk, aan de
Gerbrandystraat. Stroo vervolgt met een anekdote: ”Ik
weet nog dat ik hartstikke trots was op mijn pas aange-

schafte Gazelle-fiets waaraan de banden weliswaar ont-
braken. Op het zoldertje van de boerderij had ik mijn rij-
wiel goed verstopt voor de moffen. Als de Duisters langs-
kwamen, was de kans namelijk groot dat ze van alles
meenamen. Toch ontdekte een van die gasten mijn fiets,
nam hem mee naar buiten en sprong er op. Omdat een
fiets zonder banden moeilijk in bedwang te houden is,
reed hij regelrecht de sloot in. Tjonge, wat hebben wij
hem uitgelachen! Na de oorlog heb ik nog jarenlang ple-
zier gehad van mijn fiets. Mét banden, dat wel”. 
Anderwijk werd in 1947 gesloopt. Wat resten en het erf
werden in 1950 toegewezen aan timmerman en aanne-
mer Jan Cornelisz de Kroo, geen onbekende in de
Koudekerkse bouwwereld. Met de naam De Kroo werd
het definitieve einde van het eeuwenoude Anderwijk
werkelijkheid. Graag bedank ik bij deze de heer Dirk
Stroo.

De auteur heeft helaas geen foto’s van boerderij
Anderwijk kunnen achterhalen. We zullen het derhalve
moeten doen met kaartmateriaal en situatiefoto’s.
Mochten er nog foto’s opduiken, kunt u contact opne-
men met de redactie van Klaver Vier. 

Autoruit stuk?
0800-0828

Autotaalglas Vlissingen
Gildeweg 13 (bij het miro center)

0118 - 44 11 55

Autotaalglas. Zo doen wij het.Bellamypark 2 - 4381 CJ VlissingenBellamypark 2 - 4381 CJ Vlissingen
tel.: 0118-412 132 - www.devissershaven.nltel.: 0118-412 132 - www.devissershaven.nl

Anderwijk door Jaco Simons

Voor alle notariële diensten

Scheiden zonder rechter?
Vraag vrijblijvend informatie

Coosje Buskenstraat 202
(0118) 410 930

www.notarisherwig.nl

In eerdere artikelen voor Klaver Vier schreef ik over de buitenplaatsen Paauwenburg,
Zwanenburg en Bon Repos. Ook Anderwijk hoort in dit rijtje thuis. Het grondgebied
van deze hof lag aan weerszijde van de huidige Boksweg, en wel aan Koudekerkse kant.
Met behulp van oude kaarten kunnen we vaststellen dat een klein stukje van het land-
goed zich op het gebied van onze wijk Paauwenburg bevond. Reden genoeg om eens
nader kennis te maken met deze hof. Anders dan de naam doet vermoeden, verging
het Anderwijk niet anders dan vele andere buitenplaatsen: van eenvoudige boerderij
in de zestiende eeuw naar luxeverblijf voor patriciërs en weer terug naar de oorsprong
van boerenbedrijfje. Vlak na de Tweede Wereldoorlog viel het doek definitief.

Detail van de Walcherenkaart van de gebroeders Hattinga uit 1750. 
Foto en kaartje van de Boksweg en omgeving in de huidige situatie.
P 524003-6 (foto: Jaco Simons)

De heer Dirk Stroo: zowel boerderij
Torenzicht als Anderwijk maakte hij als
jongeman van dichtbij mee. (foto: Jaco
Simons)

De Boksweg en omgeving in de huidige situatie, genomen vanaf de Galgeweg. Rechts de regenboogflats van Paauwenburg. Zowel aan de
linkerzijde, dus richting Intratuin, als aan de rechterzijde van de Boksweg lag het landgoed Anderwijk (foto: Jaco Simons)



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

The birds
De vorige keer had deze column een open eind. Hoe zou het aflopen met de gezinsuitbreiding van de bewoners
van onze appelboom, de Turkse Tortelduiven?
Welnu, op een ochtend keken ons twee jonge duiven aan, die al bijna net zo groot waren als hun ouders en
nauwelijks in het wat onbeholpen samengestelde takkenbosje pasten. Veel meer stelt zo’n tortelnest namelijk
niet voor. Onder veel roekoekoe-geroep hebben ze nog enkele dagen onze boom gebruikt, waarna het nest kon
worden afgebroken. 
Dachten we.
Vijf weken later, net teruggekeerd van vakantie, wierp ik min of meer toevallig een blik in de appelboom en
warempel, daar zat alweer een jonge tortel op het nest die mij nieuwsgierig aankeek met z’n bruine kraaloog-
jes: tweede leg. Blijkbaar geldt dit niet alleen voor mensen...
Volgens mijn vogelgids dateert de eerste waarneming van de Turkse Tortel in Nederland uit 1949 en is het eer-
ste broedgeval waargenomen in Musselkanaal (1950). Daarna heeft deze duif zich razendsnel uitgebreid tot
ons hele land en dat hadden ze in Musselkanaal natuurlijk nooit kunnen bedenken...
Zoals ik nooit heb kunnen denken dat de reiger, die enkele tientallen jaren geleden nagenoeg uitgestorven was,
bezit heeft genomen van alle wateren in Paauwenburg. En wat twintig jaar geleden ook ondenkbaar was: een
aalscholver die met z’n platpoten over het treinperron in Arnemuiden wandelt. Hoewel... als ik viseter was, zou
Arnemuiden ook hoog op m’n lijstje staan.
De entree tot Paauwenburg wordt aan de Van Woelderenlaan inmiddels bewaakt door een compagnie witte gan-
zen. Een uitkijkpost op een heuveltje is permanent in gebruik. Wie ongemerkt de wijk denkt binnen te komen,
wordt staande gehouden aan de Paauwenburgweg waar een bataljon ganzen, bijgestaan door Kaapse kezen, is
gelegerd.
Het afstaan van een half brood geeft doorgang, zonder dat men in de kuiten wordt gebeten.
Vormen de reigers de marine en de ganzen de infanterie, ook de luchtmacht ontbreekt niet.
Elke avond verzamelen zich squadrons kraaien op de torenflats om van daar af in formaties duikvluchten en
schijnaanvallen te ondernemen.
Nog even en onze gevederde vrienden worden onze gevederde vijanden, zo lijkt het, maar dat is natuurlijk maar
een bedenksel dat je alleen in films ziet!

Observaties door Jan van ’t Eiland

Een bosbouwer in uw tuin? 
Regelmatig flitst langs de achtertuinen in onze straat een van de mooist gekleurde vogels van ons land.
Het is de Gaai die beter bekend staat onder de naam Vlaamse Gaai. Het is een opvallend gekleurde vogel. 
Hij wordt wel 40 cm groot en is gemakkelijk te herkennen aan zijn verenkleed. De borst, rug en buik zijn
rozebruin, de stuit helder wit, blauwe ogen en op de vleugels zitten blauw en zwart gestreepte onderde-
len. Hij behoort tot de kraaienfamilie waarin ook de kauw (Corvus monedula), die met de grijze kop en
de kraai (Corvus corone corone), de grote zwarte vogel, behoren. De naam Vlaams zou volgens de legen-
de slaan op de rosebruine kleuren van het verenkleed, ontleend aan het Franse woord ‘flambant’ dat
’vlammend’ betekent.

De Vlaamse Gaai was vroeger, net als de merel een schuwe bosvogel die langzaam maar zeker zijn biotoop
heeft verplaatst naar stadsparken en tuinen. Ook in de tuinen in Paauwenburg zien we deze opvallende
vogel regelmatig.
Hij valt niet alleen op door zijn rijk geschakeerd verenpak maar ook nog door zijn geschreeuw. Als er
ergens gevaar dreigt, en in de tuin zijn dat vooral de katten, dan waarschuwt hij luid schreeuwend de
andere dieren in de omgeving. Door dat luide gekwetter worden ze plaatselijk ook wel schreeuweksters en
krietoaksters genoemd. Behalve dit harde geschreeuw kan hij, vooral in het voorjaar, leuke zangerige
geluidjes maken. Daarbij wordt vaak het gezang van andere vogels zoals spreeuwen en spotvogels geïmi-
teerd.

De broedtijd van de Vlaamse Gaai is van april tot mei. Op een goed beschutte plaats in een boom wordt
van takjes en wat aarde, worteltjes en paardenhaar op een hoogte van wel 6 meter een nest gebouwd.
Daarin worden dan 4 tot 6 eitjes gelegd die groen tot licht bruingeel zijn, met spikkeltjes en getekend met
haardunne lijntjes. Die eitjes worden door het vrouwtje 16 tot 17 dagen bebroed. Na circa acht weken vlie-
gen de jongen uit.
In de parken en tuinen waar hij graag rondscharrelt, vindt de Vlaamse Gaai volop voedsel. Ze zijn nogal
berucht omdat ze vaak eieren roven uit de nesten van andere vogels. Maar ook de voedertafel in uw tuin

weten ze te vinden en
sommige slimme
exemplaren zien zelfs
kans om vuilniszak-
ken open te scheuren
op zoek naar voedsel.
Het normale menu
bestaat echter uit
zaden, fruit, kevers
en slakken.

Vanwege een bijzon-
dere gewoonte wordt
de Vlaamse Gaai ook
wel de ’grote bosbou-
wer’ onder de vogels
genoemd. Hij heeft
deze naam te danken
aan zijn gewoonte

om beukennootjes maar vooral eikels te verzamelen en die als wintervoorraad ergens anders te begraven.
Ze pikken som wel 6 eikels tegelijk op en vliegen daarmee naar een geschikte plek waar ze netjes onder
de grond worden gestopt.
Het is heel knap dat ze de meeste van de begraven noten terug kunnen vinden. Toch is het niet te voor-
komen dat een deel in de grond achter blijft. Dat deel komt dan tot ontkieming en zorgt er voor dat het
bos verjongt. Dit kan dan worden gezien als een tegenprestatie die de vogel levert voor het roven van de
eieren van de zangvogels.

Als u in de winter de Vlaamse Gaai graag in uw tuin ziet, leg dan wat pinda’s en hazelnoten op de voer-
plek, daar zijn ze gek op.
Zeldzaam is de Vlaamse Gaai niet. In Nederland en Belgie is een stabiele populatie van 30.000 tot 60.000
broedparen en daarin is de laatste 20 jaar geen verandering gekomen.

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

● Thuiszorg: huishoudelijke hulp, verpleging en verzorging
● Dagverzorging in Het Majoraat, Van Hogendorpweg 60
● Gezonde, lekkere maaltijden van Tafel Thuis

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
Voor maaltijden belt u naar 0118-632030

www.zorgstroom.nl

De volgende wijkkrant
verschijnt halverwege december
2009. Hebt u een bijdrage, stuur
die dan vóór 15 november 2009

naar ons toe. 
Ons redactieadres is: 
Alexander Gogelweg 59,
4384 EV Vlissingen

En toch kan het samenstellen van zo’n boek om ver-
schillende redenen heel belangrijk zijn. In de eerste
plaats voor kinderen en kleinkinderen. Zij zijn vaak heel
erg geïnteresseerd in het leven van hun (groot)ouders.
Maar het kan later ook heel belangrijk zijn voor verzor-
gers of begeleiders in een verzorgingshuis.  

Bovendien is het maken van een levensboek voor de
opsteller een heel plezierige manier om nog eens te
overdenken wat belangrijk geweest is in zijn of haar
leven. Dat hoeft lang niet altijd een gestructureerd ver-
haal te zijn, maar het kan bijvoorbeeld ook bestaan uit
een serie impressies over uiteenlopende onderwerpen
of een aantal collages van oude foto’s.

Om mensen op weg te helpen bij het samenstellen van
hun levensboek organiseert de wijkgemeente Rondom
Open Hof van de PKN Vlissingen een korte cursus van 5
bijeenkomsten. De cursus is voor iedereen toegankelijk,
ook voor mensen zonder kerkelijke binding.
Voorafgaand is er een algemene bijeenkomst, waarin
cursusleidster Gerda Vreeke aan de hand van concrete

voorbeelden informatie geeft over de inhoud van de cur-
sus. Deelnemers beslissen aan het eind van deze bijeen-
komst of ze ermee door willen gaan. Alle bijeenkomsten
vinden plaats op woensdagmiddagen. Deelname is gra-
tis.

Data: informatiebijeenkomst : 14 okt.
cursus: 21 okt., 4 en 18 nov., 2 en 16 dec.
Plaats en tijd:
kerkcentrum Open Hof (A. Gogelweg) 14.30 - 17.00 uur.
Cursusleiding: Gerda Vreeke-de Jonge
Maximum aantal deelnemers is 15. Bij overschrijding
van dit aantal zal getracht worden een extra cursus te
organiseren.

Aanmelden voor de informatiebijeenkomst bij:
Tamme Seijnstra,
Van Hallstraat 45,
4384 BM Vlissingen;
tel: 0118 460828. 
e-mail: tseijnstra@zeelandnet.nl 

Van levensverhaal tot levensboek
’Je zou het eens allemaal op moeten schrijven’. Hoe vaak krijgen mensen dat niet te
horen van kinderen of kleinkinderen, als ze over hun levenservaringen vertellen!
Maar vaak blijft het dan bij een vaag voornemen voor het maken van een levensboek.


