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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

Deskundig en betrouwbaar op het
gebied van verkoop, aankoop en taxaties

Badhuisstraat 16
4381 LS Vlissingen
(0118) 41 40 14

makelaar@bertbimmel.nl
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Nu, bijna acht maanden later, weet nog steeds niemand
wie die anderen zijn. Verschillende ambtenaren en
bestuurders lieten weten dat ze met dit vraagstuk bezig
zijn. En omdat de vraag (wie zijn die anderen?) niet
direct beantwoord kon worden, werd het zoeken naar de
oplossing, zoals dat onder ambtenaren en bestuurders
gebruikelijk is, op de lange baan geschoven.

Maandag 14 februari was er weer eens overleg tussen de
betrokkenen, bestuursleden van de tennisclub en ver-
tegenwoordigers van de gemeente onder aanvoering van
wethouder Rob van Dooren. Maar na die vergadering
wilde niemand iets meedelen. Woordvoeders wilden
alleen kwijt dat het hier ging om een intern overleg, dat
het eerst in B&W besproken zou worden, dat de raad er
ook nog in betrokken zou worden en dat dan de finale
oplossing wel uit de bus zou komen.

En maar dubben, en maar dubben, en maar aarzelen,
en maar aarzelen, terwijl het helemaal geen ingewikkeld
probleem is. Iemand met een beetje gezond verstand
kan de oplossing zo bedenken. Dat hebben we dan ook
maar even gedaan.
Niemand minder dan secretaris Ferdi Dobbelaer van de
tennisclub draagt de gegevens aan voor ’de finale oplos-

sing’. Hij gaf toe dat het parkeerterrein niet optimaal
door de tennissers gebruikt wordt. Wie met grote regel-
maat in het Nollebos komt, kan waarnemen dat er nooit
meer dan een stuk of zeven acht auto’s, maar meestal
minder, geparkeerd staan. ’Ja’, zegt Dobbelaer, ’wat wil
je, de meeste leden komen op de fiets voor een partijtje
tennissen’. Hij geeft toe: alleen tijdens toernooien heb-
ben we alle dertig parkeerplaatsen nodig en die toer-
nooien zijn er maar er paar keer per jaar.
Nou, dan hebben we de oplossing toch! Gooi het par-
keerterrein het hele jaar open voor iedereen, onder het
motto wie het eerst komt, het eerst maalt. En reserveer
het terrein exclusief voor alleen de tennissers tijdens die
paar toernooien. 

Met die oplossing rijden we de tennissers niet in de wie-
len, want ’de meeste van onze leden komen toch op de
fiets’, om met de secretaris te spreken. En als die enke-
le leden die met de auto komen voor een vol terrein
staan, dan kunnen ze nog altijd uitwijken naar het grote
parkeerterrein aan het begin van de Zwanenburgweg.
Tennissers zijn immers sportieve vaderlanders die goed
ter been zijn en vlot een paar honderd meter kunnen
lopen. Dat is al een aardige warming-up (en terug een
aardige cooling-down). Bovendien kunnen enkele leden

zelfs nog dichter bij de banen terecht, want regelmatig
staan er enkele auto’s geparkeerd binnen de omheining
of gewoon langs de Zwanenburgweg.In de afgelopen
herfst- en wintermaanden was het volkomen lege par-
keerterrein vrijwel steeds afgesloten. De tennisclub DOS,
die in Paauwenburg beslist niet in aanmerking komt
voor de populariteitsprijs, had enige goodwill kunnen

kweken door in de maanden dat er toch niet of nauwe-
lijks getennist kon worden, het parkeerterrein voor
iedereen toegankelijk te laten zijn. Vooral de sportvis-
sers, die graag tot ’die anderen’ willen behoren, waren
daar blij mee geweest. En bijvoorbeeld ook hondenbe-
zitters die geen grote afstand kunnen lopen voor ze aan
het strand zijn.

Simpele oplossing voor het tennisparkeerprobleem
De perikelen rond het parkeerterrein naast het tennispark van DOS in het Nollebos
liggen bij het college van burgemeester en wethouders kennelijk als een steen op de
maag. Maanden en maanden suddert de onzekerheid over dit omstreden parkeerter-
rein voort. Al in juli vorig jaar zagen wandelaars en fietsers tot hun verbijstering een
bord voor het parkeerterrein staan met tekst: alleen voor leden van de tennisclub DOS.
Maar in de overeenkomst tussen gemeente en tennisclub werd gesteld dat het par-
keerterrein bestemd is voor de leden van deze club… ‘en anderen’. Welke anderen?,
vroeg iedereen zich af.

Vol verwachting verhuisde De Vlissingse Fles vorig jaar
mei naar Ter Reede, waar de club geen zaalhuur hoefde
te betalen, terwijl een avond spelen in het Open Hof
veertig euro kostte. In Ter Reede gold één financiële
voorwaarde: alle leden waren verplicht twee consump-
ties op een avond te gebruiken.

Voorzitter René Smeding vertelt: ’Aanvankelijk moest
ieder lid 2,50 euro betalen voor twee consumpties, een

kop koffie of thee en een frisdrank. Maar in de kortste
tijd werd die prijs opgevoerd tot 3,00 euro en vervolgens
tot 3,50 euro, met de toezegging dat er binnenkort nog
meer prijsverhogingen zouden volgen’.

Meer nog ergerden leden zich aan het feit, dat de twee-
de consumptie (een frisdrank) niet veranderd kon wor-
den in een wijntje of een biertje. Voor wijn of bier moest
apart betaald worden. Wie zich beperkte tot één koffie of

thee en daarna een glas wijn of bier nam, moest dus
3,50 euro ’entree’ betalen plus bijvoorbeeld 2,00 euro
voor een wijntje: 5,50 euro voor twee consumpties.
Smeding: ’We hebben bij herhaling gevraagd over te
gaan op bijvoorbeeld een bonnensysteem of bijbetaling
voor de tweede consumptie, maar nee, daar was geen
denken aan. Ik vond dat er sprake was van een zekere
starheid’.

Marcel Westveer, hoofd faciliteiten van Ter Reede, vindt
toch dat hier gesproken kan worden van vooroorlogse
prijzen: ’Voor die prijs van 3,50 euro hebben de bridgers
niet alleen twee consumpties, maar moet er ook reke-
ning worden gehouden met zaalhuur en personeels-
kosten. Zo moet er altijd een personele bezetting zijn tot
een uur of één ’s nachts’. In feite moet er dus toch, in
welke vorm dan ook, zaalhuur worden betaald. 

Bij de verhuizing van de Vlissingse Fles naar Ter Reede
zei Jaap Berrevoets, activiteitenbegeleider van dit verzor-
gingshuis: ’Belangrijk is ook dat we dichtbij de bewoners
van Ter Reede zoveel mogelijk activiteiten willen aanbie-
den en daarin passen bridgeclubs uitstekend’. 

Na vertrek van de Vlissingse Fles blijft er in Ter Reede
nog genoeg te bridgen over, want maandagavond is daar
het Wolhaakje actief, op maandagmiddag draait er ook
een club en dan is er nog een klein clubje van bewoners. 

Bridgeclub keert terug naar het Open Hof
Nog geen jaar heeft de bridgeclub De Vlissingse Fles het uitgehouden in het verzor-
gingscentrum Ter Reede. Met ingang van de eerste dinsdagavond in maart keert de
vereniging terug naar het wijkcentrum Open Hof. Verschil van mening, met name over
de prijzen voor de consumpties, was voor de meerderheid van de leden aanleiding om
te kiezen voor het Paauwenburgse wijkcentrum. Dat bleek uit een enquête onder de
ongeveer tachtig leden.

In de wintermaanden wordt er vrijwel niet getennist. Maar het zware hek voor het (lege) parkeerterrein blijft onverbiddelijk gesloten. De
tennisclub duldt geen vissers of andere strandbezoekers op de dus nutteloze parkeervakken.



Activiteiten in Paauwenburg
Open Hof activiteiten 
Maandagmorgen Hatha yoga, 55+, D. v.d. Gaast 430757
Maandagavond Spirituele ver. Harmonia

Info 0118-463077 of 625298
Elke 3e ma. v.d. mnd.Hobby Computer Club 490344
Maandagmiddag Damesrecreatiegym O.N. 410032
Dinsdagmorgen Mensendieck, S. Bosga 06-14249192
Elke 1e wo. v.d. mnd. Flightsimulator door H.C.C.

Hr. Van Rossem 563620
Woensdagmorgen Damesrecreatiegym O.N. 410032
Woensdagmorgen Mensendieck, S. Bosga 06-14249192

Woensdagavond Yoga, Ciska de Bart 06-46733015
Donderdagmorgen Damesrecreatiegym, O.N. 479192
Donderdagmorgen Yoga, D. v.d. Gaast 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.middag 13.30-15.30 senioren creamiddag 
Ma.middag 14.00-16.00 computer instr.-mevr. Wagenaar
1e di. vd mnd: 10.00-12.00 computer overleg

3e di. v.d. mnd. op afspraak
Di.middag 14.00-16.00 computer instr. dhr. Huisman
Di.avond 19.30-21.30 crea diverse technieken
Di.avond 19.30-22.00 Gezellige bridgeavond

Woe.morgen 10.00-12.00 cabaretgroep Oud of Controle
Woe.middag 13.30-16.00 koersbal
Do.morgen 10.00-12.00 computer gev. dhr. Keulemans
Do.middag 13.30-15.30 line-dance voor senioren
Do.middag 13.30-15.30 crea diverse technieken
Do.middag 13.30-15.30 computer begin. mevr. Verboven
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. 09.00-16.00 uur tel.: 0118-471 103
De koersbal groep van woensdagmiddag is nog op zoek naar enthousiaste spelers.

Bijzondere activiteiten Stichting Majoraat
05 maart: 10.00 tot 16.00 Postzegelbeurs
27 maart: 13.30 tot 16.00 Bingo

Activiteiten door anderen in Campus de Ruyter
Ma.middag zanggroep ’Zokantook’ tel. 0118-463250
Ma.avond bridgegroep ’Scaldis’ tel. 0118-474666
Di.avond Weight Loss Challenge tel. 0118-625282

Bibliotheek
Ma.middag bieb 50+ 14.00-16.00 u.
Di.middag bieb 50+ 14.00-16.00 u. 
Do.morgen bieb 50+ 10.00-12.00 u.

Extra activiteiten Open Hof:
Diëtistepraktijk ’Dieet oké’ - voor het maken van een afspraak maandag t/m vrijdag 9.00 - 11.00 uur: 0118-477113 of 06-
10275755. Email: info@dieetoke.nl en website: www.dieetoke.nl ● Praktijk voor Ergotherapie: tel. 430955 / 467826.
● Alsook in het Open Hof: Security plus Consulticy NIBHV opleidingsinstituut bedrijfshulpverlening. Website:
www.maatwerkinbhv.nl - tel.: 0118-460266 / 06-18259335 ● Het Open Hof is er ook voor een kopje koffie/thee of iets anders.
Er zijn diverse ruimtes beschikbaar voor groepsactiviteiten enz. ● Het Open Hof is te bereiken aan de Alexander Gogelweg
59, 4384 EV Vlissingen of per e-mail cw.openhof@zeelandnet.nl  

Falckstraat 2
Tasja Hut: 0118-470742 of www.aleenzijn.nl
Aleenzijn: spelenderwijs lichaam en geest ontspannen.
maandag 15.45-17.45 kinderyoga 5-9 jr.
maandag 17.45-18.45 kindermeditatie 10-15 jr.
dinsdag 10.00-14.00 chakra tekenen
dinsdag 20.00-21.30 meditatie
woensdag en zaterdag workshops, medium, lezingen, etc.
donderdag 16.45-17.45 kinderyoga 5-9 jr.
donderdag 18.30-19.30 ouder & kindmeditatie v.a. 8 jr.
vrijdag 18.30-19.30 ouder & kindmeditatie v.a. 8 jr.
vrijdag 20.00-21.30 meditatie

Extra activiteit:
24 maart: start cursus ademen 10 lessen door Tasja Hut
30 maart: priveconsult Koffiedik lezen door Tulay
4 april: dierentolk waarnemingen op foto’s door Gina

Biemans
10 april: energiedag door Ronald van de Peppel
17 april: ochtend workshop Geluk inademen voor kinderen

door Kelsang Namkhyen
17 april: middag workshop Geluk inademen voor volwasse-

nen door Kelsang Namkhyen

Paraplu - openingstijden
Dinsdag 16.00 tot 17.30
Donderdag 16.00 tot 17.30

Alexander Gogelweg 59, Vlissingen
(Voor meer informatie: 0118 - 46 54 54)

Donderdag 19.30 tot 22.30
Vrijdag 19.30 tot 22.30

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

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

De volgende wijkkrant verschijnt in mei 2011.
Hebt u een bijdrage, stuur die dan vóór 15 april 2011 naar ons toe.
Ons redactieadres is: Goeman Borgesiusstraat 59, 4384 JM Vlissingen

klavervier2010@hotmail.com

Ook voor feesten en partijen

www.racketcentrum.com

0118-414957

De Foto Van Fons

Scheldestraat 54, Vlissingen,  0118-417423

Nieuwe collectie!
Nieuwsgierig?

Kom langs in de winkel
of  kijk eens op

www.shop54.nl



De tegeltjes liggen in een grillig, maar niettemin geor-
dend patroon, dat alleen goed zichtbaar is als men het
van een redelijke hoogte zou kunnen bekijken. Op elk
tegeltje staan dezelfde dichtregels, die door de onverbid-
delijke tand des tijds bijna onleesbaar zijn geworden.
Maar na enig puzzelen is de volgende tekst te ontsluie-
ren:

Dolend vergeet het beminnen 
van de vergankelijkheid 
blind de dood in de
zinloze droom van liefde

De schepper is de inmiddels 51-
jarige Jan Merx uit Veldhoven, die
zich architect en contextueel beel-
dend kunstenaar noemt. Het kunst-
werk is al bijna twee decennia oud.
In 1992 werd het, onder het toe-
ziend oog van de kunstenaar zelf in
het toen nieuwe trottoir gelegd. In
zijn jonge jaren studeerde de in
Simpelveld geboren Jan Merx bouw-
kunde en architectuur, onder ande-
re aan de Technische Universiteit
Eindhoven. 
Begin jaren negentig kwam hij in
contact met Leon Riekwel, program-
macoördinator Cultuurwerf/beel-
dende kunst in Vlissingen. Riekwel
kreeg onmiddellijk artistieke
bewondering voor het werk van
Merx: ’Hij weet architectuur en
tekst poëtisch met elkaar te verbin-
den’. Later werd Jan Merx nog meer

bekend in Vlissingen toen hij op de watertoren bij
Souburg het kunstwerk Entartete bouwde, een onmis-
kenbare verwijzing naar het monddood maken van
bepaalde kunstvormen door de nazi’s in de Tweede
Wereldoorlog en tegelijkertijd een schreeuw van licht
voor vrijheid in de kunst.
Jan Merx realiseerde een soortgelijk kunstwerk als in
Paauwenburg in de haven van Hoorn, een drijvend
gedicht op een ponton dat de naam Hemel kreeg. Op dit
kunstwerk is dus ook een poëtische tekst te lezen:

De liefde bezit de tijd
De tijd is geen werkelijkheid
De werkelijkheid bestaat alleen in de droom
De droom van dood en genot vertelt het
geluk
Het geluk leeft in de liefde
De liefde onsterfelijk maakt
het leven gelukkig vergankelijk

Het kunstwerk op de Van Hoogendorpweg kreeg de sim-
pele titel ’Loop’. Mimie Ruikes, coördinator van het
Majoraat, is een beetje bezorgd over het kunstwerk op
’haar’ stoep. ’Er zijn wat van die tegeltjes stuk gegaan en
er zijn gewone tegeltjes voor in de plaats gekomen’, ver-

telt ze. Helaas, het kan niet anders, wat er zijn geen
tegeltjes met tekst in reserve. Maar de kunstliefhebbers
tillen daar niet zo zwaar aan. Kunst is ook vergankelijk
en moet soms vergaan in de tijd, stellen zij.
Mimie Ruikes weet ook dat het kunstwerk niet bij ieder-
een vergeten is: ’Want tot mijn verbazing kwamen er een
tijd geleden scholieren voorbij, die aan een speur- en
puzzeltocht bezig waren. En wat bleek? Het kunstwerk
op onze stoep was ook opgenomen in die puzzeltocht’.
Jan Merx is al jaren niet meer in Vlissingen geweest. Dat
doet Mimie Ruikes geen verdriet. ’Op het trottoir zijn
mooie, grote plantenbakken geplaatst. En die staan ook
ten dele op de tegeltjes. Ik weet niet of de kunstenaar dat
wel zou goed vinden’…

Onzichtbaar kunstwerk met voeten getreden
Honderden voetgangers stappen dagelijks argeloos op een bijna vergeten en, voor wie
het niet weet, bijna onzichtbaar kunstwerk in Paauwenburg. Deze artistieke schepping
ligt welhaast verscholen in het trottoir voor wijkcentrum het Majoraat aan de Van
Hogendorpweg. Het kunstwerk bestaat uit enkele honderden tegeltjes van een onbe-
stemde, onopvallende zwartgrijze kleur. Je moet het weten anders stapt iedereen er
keer op keer zonder het te zien overheen.

’Ik ben daar duidelijk over’, aldus Roep, ’ik heb voor
Vlissingen gekozen niet omdat deze stad in Zeeland ligt,
maar omdat dit een stad is met uitstraling en historie.
Het is trouwens een feit dat ’Zeeland’ een begrip is in
Nederland. Zee-land is een prachtige merknaam voor
deze provincie aan zee met zijn stranden, zijn water en
zijn talloze mogelijkheden om te wonen en te werken’.
De nieuwe burgemeester is druk bezig de gemeente in al
haar facetten te leren kennen. De diverse wijkraden zal
hij zeker bezoeken, maar een precieze planning ligt aan
al zijn ’verkenningen’ niet ten grondslag. Zijn taken voe-
ren hem vanzelf naar de bevolking én hij krijgt de ene
uitnodiging na de andere voor bijeenkomsten, prijsuit-
reikingen, sportwedstrijden enz. 
Ook met Paauwenburg maakte hij al kennis tijdens de
nieuwjaarsbijeenkomst in januari. ’Paauwenburg is een
aantrekkelijke woonwijk, ruim opgezet, met veel groen
én voorzieningen. Opvallend is ook de inzet in deze wijk
van vrijwilligers die op allerlei terreinen actief zijn’.

Tijdig signaleren
De burgemeester komt niet louter vreugde tegen, maar
ook problemen kruisen zijn pad. Zo heeft hij al vrij snel
kennis gemaakt met de mensen van het ’Interventie-
team’ dat op verschillende fronten actief is in het zoge-

heten Middengebied. Het beleid van zijn voorganger, dat
veel waardering heeft gekregen, zal hij zeker voortzetten.
Nu al moet er aan gewerkt worden hoe de ’nazorg’ eruit
komt te zien, want er moet goed in de gaten worden
gehouden dat wat bereikt en verbeterd is, ook zo blijft.
Een wijkraad zal veel goeds kunnen doen op het gebied
van tijdige signalering.

Binding in de stad
Sociaal-cultureel scoort Vlissingen goed. Het is Roep al
opgevallen hoeveel enthousiaste vrijwilligers actief zijn
op cultureel gebied, in het verenigings- en sociale leven,
in zorg voor elkaar en in de sport.
Ondanks het bezuinigingsbeleid moet de gemeente zich
dit terdege bewust zijn, want al deze vrijwillige activitei-
ten zorgen voor binding in de stad. En wat je hier weg-
bezuinigt, komt nooit meer terug..., aldus Roep.
Actuele initiatieven vanuit de Vlissingse middenstand en
de horeca om Vlissingen als stoere stad aan de water-
kant te presenteren, draagt hij een warm hart toe. Wie
om zich heen kijkt ziet van alles gebeuren in Vlissingen:
de nieuwbouw in het Middengebied, de opknapbeurt
van de Sint Jacobsstraat en de vernieuwing van het
Bellamypark. Het zijn allemaal voorbeelden van een stad
die zich geprikkeld weet en vooruit wil.

Het Scheldeterrein is een enorme uitdaging. De ontwik-
keling van het gebied viel samen met de economische
crisis, maar aan elke crisis komt ook weer een eind, dus
er zullen kansen komen. In feite is de uitdaging: hoe
gaan we de periode tussen crisis en opbloei overbrug-
gen...
De gerestaureerde Timmerfabriek geeft aan het Schel-
deterrein een positieve uitstraling, zeker als hierin een 

organisatie als Omroep Zeeland kan worden onderge-
bracht.

En tot slot: het realiseren van goede plannen hoeft heus
niet meteen te sneuvelen omdat geldmiddelen schaars
zijn. ’Want schaarste maakt creatief!’, zo besluit René
Roep.

Fotografie: Ruben Oreel

Nieuwe burgemeester optimistisch over toekomst

’Er komen weer kansen’
’Het voelt goed om in dit gemeentehuis te zitten. Ik ben er trots op burgermeester van
deze stad te mogen zijn, trots ook dat ik geselecteerd ben voor deze functie’, aldus
René Roep, sinds december de Vlissingse burgervader. Overigens was het typisch dat
veel vrienden van elders uit Nederland na zijn benoeming reageerden in de trant van
’zo, zo, je gaat dus naar Zeeland...’

Wie het niet weet zal het kunstwerk in dit trottoir voor wijkcentrum Het Majoraat niet zien.



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::

Manuele Therapie
Kinderfysiotherapie

Geriatrische Fysiotherapie

Dreesstraat 2 / 4384 DC Vlissingen
T: (0118) - 465474 / F: (0118) - 463487

E: info@fysiopaauwenburg.nl
www.fysiopaauwenburg.nl

�ieuws van de wijkraad door Henk van Vlimmeren

Werk in de wijk
Tijdens het Wijkwerkersoverleg op 27 januari kon wor-
den genoteerd dat de gemeente dit jaar flink in de wijk
aan de slag gaat. 
In samenwerking met Palladium en de Tuimelaar zullen
de betonnen bollen langs de Sloeweg opnieuw worden
beschilderd. l’escaut gaat ook dit jaar weer een contai-
nerdag organiseren zodat de wijkbewoners overtollig
materiaal op een gemakkelijke manier en zonder kosten
kunnen opruimen. De datum zal tijdig in de media
bekend worden gemaakt.
Een deel van de werkzaamheden in de wijk vindt plaats
naar aanleiding van de rapportage van de wijkschouw
die enkele malen per jaar door vrijwilligers wordt ver-
richt. Het wegdek van de Groen van Prinstererstraat zal
worden verbeterd nadat er eerst werk aan de riolen
wordt uitgevoerd. Het Van Raalteplein ligt er nogal

armoedig bij en wordt soms bevolkt door luidruchtige
hangjongeren. Daarom zal het basketbalveldje in
maart/april volledig worden omheind. Het plantsoen zal
ook een grondige opknapbeurt krijgen.
De gammele fietsenstalling bij het voormalige ROC
gebouw zal worden weggehaald, waarna het plein wordt
hersteld.

Mountainbikes in Westduin?
Veel bewoners van Paauwenburg werden opgeschrikt
toen een politieke partij aan de gemeente voorstelde om
een mountainbike circuit aan te leggen in het
Westduingebied. Niet in het huidige gebied maar in het
te ontwikkelen natuurgebied dat aangelegd wordt als
compensatie voor groen dat verloren is gegaan bij het
verhogen van de dijk. Hoe kan je het bedenken om in
een natuurgebied met een groot speelbos een moun-
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Vooral in de schemering scheren en dwarrelen veel
vleermuizen boven de bomen, struiken en waterpartij-
en. Er werd in dat jaar 2009 hard gewerkt aan de ver-
sterking van de zeewering. In dit gebied vinden de vleer-
muizen vooral onderdak in oude spechtengaten en in
los zittende schors langs de stammen. De vrees bestond
dat veel van deze bijzondere avond- en nacht ’vogels’
hun onderkomen zouden verliezen, omdat voor het
omvangrijke werk aan de zeewering veel bomen
moesten sneuvelen.
Daarom werden bijna drie jaar geleden drie soorten
vleermuiskasten opgehangen: tien platte houten kasten
tegen de stam van een boom, een groep ronde betonnen
kasten en zwarte kasten van hout en beton aan hangij-
zers. In totaal 25 kasten. Dat alles gebeurde op advies
van de 39-jarige vleermuisdeskundige Alex Wieland uit
Hulst, die van de vleermuispopulatie in binnen- en bui-
tenland zijn hobby heeft gemaakt. Eerder deed hij met
dit soort ’vervangende woonruimte’ al ervaring op in
Sluis, in De Braakman, in Het Vroon bij Westkapelle en
bij Terneuzen.
Regelmatig kwam hij een kijkje nemen in het Nollebos
en constateerde dat de kasten wel degelijk bevolkt wer-
den door vleermuizen. Het hele jaar door zijn deze die-
ren actief in het Nollebos. Afgelopen weken zagen we ze
in de schemering bij herhaling over bomen en vijvers
scheren. ’Maar’, zegt Alex Wieland, ’vooral in de maan-
den augustus, september en oktober groeit de populatie,
want dan komen de ruige dwergvleermuizen’.
Veel soorten vleermuizen zijn ’trekvogels’. En in die

maanden strijken vleermuizen uit de Scandinavische
landen en uit het noordwesten van Duitland neer in
Nederland en dus ook in het Nollebos. 
De ruige dwergvleermuizen maken dankbaar gebruik
van de kasten. Alex Wieland: ’De mannetjes arriveren
het eerst op hun trektocht en wachten dan op de vrouw-
tjes’. Juist in de maanden augustus, september en okto-
ber is de paringstijd en dus zijn de vrijages dan niet

meer op de vingers van tien handen te tellen. Als ze moe
zijn en voldaan rusten ze nog een tijdje uit en zetten dan
koers naar het zuiden.
De zeldzame rosse vleermuis zal waarschijnlijk ook wel
eens onderdak kiezen in het Nollebos, maar Alex
Wieland heeft deze soort niet gesignaleerd in Vlissingen.
Het waterschap Scheldestromen gaat voorzichtig om
met de kasten. Even ten noorden van de Verlengde Van
Woelderenlaan, dicht bij de zeewering en naast het nieu-
we parkeerterrein, moesten enkele bomen sneuvelen
door ziekte en ook omdat er daar een wandelpad naar
het parkeerterrein werd aangelegd. In dit gebiedje hin-
gen vier kasten. Ondanks de voorzichtige aanpak sneu-
velde bij het omvallen van een boom één kast. Maar dit
kleine verlies tast het woongenot van de vleermuizen in
het Nollebos nauwelijks aan.

Hartstochtelijk vrijen in het Nollebos
Hartstochtelijke vrijages zijn, meer nog dan gewoonlijk, in de maanden augustus, sep-
tember en oktober te beleven in het Nollebos. Deze hausse aan liefdesbetuigingen is
vooral te danken aan een groep vleermuizen, om precies te zijn: de ruige dwergvleer-
muis. Zij geven zich over aan wilde paringsrituelen en doen dat uitgerekend in het
Nollebos, want daar heeft het waterschap Scheldestromen in 2009 speciale kasten
laten hangen voor de huisvesting van deze opmerkelijke gevleugelde dieren.

tainbike route van 6 tot 10 kilometer aan te leggen. Zes
tot 10 kilometer zigzag door het hele natuurgebied met
hinder voor volwassenen en gevaar voor de spelende
kinderen.
De wijkraad Paauwenburg heeft inmiddels de gemeente,
het Waterschap Scheldestromen en de Dienst Landelijk
Gebied gevraagd niet op dit zotte voorstel in te gaan.

Parkeren bij het tennispark
Veel van onze wijkgenoten ergeren zich aan het ijzeren
gordijn rond het parkeerterrein bij het tennispark van
DOS. Alleen leden van deze club mogen van dit parkeer-
terrein gebruik maken. De wijkraad Paauwenburg ziet
dat als een zeer ongewenste maatregel omdat dit par-
keerterrein van oudsher door veel Paauwenburgers
wordt gebruikt. 
Tijdens de besprekingen met het Waterschap in het
kader van het project Zwakke Schakels, waarbij ook
steeds een vertegenwoordiger van de wijkraad aanwezig
was, is deze discriminerende maatregel nooit ter sprake
geweest. Als dat zou zijn gebeurd zou de wijkraad
Paauwenburg daar onmiddellijk ernstige bezwaren tegen
hebben gemaakt.
De wijkraad heeft de gemeente inmiddels dringend ver-
zocht om deze maatregel ongedaan te maken. Wij zullen
u over de verdere ontwikkeling op der hoogte houden.

Paauwenburgpark
Enige tijd geleden bleek dat het parkje dat wordt
begrensd door de Ruys de Beerenbrouckstraat,
Paauwenburgpad, Vlissingse Kleiweg en Paauwenburg-
weg geen naam had. De wijkraad heeft daarom aan de
commissie naamgeving van de gemeente voorgesteld om
het parkje de naam ’Paauwenburgpark’ te geven. Tijdens
de vergadering van 21 september 2010 is aan dat ver-
zoek voldaan. Deze naam zal ter plaatse met borden
worden aangegeven.

Het kleine ’bosje’ aan het eind van de Verlengde Van Woelderenlaan, met op de achtergrond het nieuwe parkeerterrein. Onder meer voor
de aanleg van een wandelpad naar dit parkeerterrein moest enkele bomen sneuvelen.

Het wegdek van de Groen van Prinstererstraat zal worden verbeterd nadat er eerst werk aan de riolen wordt uitgevoerd.
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Oma Huvers: een ondernemende vrouw
’Ik ben nog wat foto’s tegengekomen, die
misschien wel leuk zijn voor de Klaver Vier’,
zo vertelde ons Wim Huvers. En ook al had-
den we al eens aandacht besteed aan de
geschiedenis van het bij Vlissingers overbe-
kende ’Huvers’ bij Westduin, hier moesten
we meer van weten!
Het bleek dat Wim niets had miszegd. Samen met broer
Hans kwam hij met een hoeveelheid foto’s en albums
tevoorschijn waar het tafelblad te klein voor was.
Even samenvattend: Wim en Hans Huvers zijn kleinzonen
van ’oma Huvers’, de ondernemende vrouw van marine-
man Frans Huvers. Het echtpaar ruilde in 1924 hun huis
aan de Grenswegeling (de grens tussen Vlissingen en
Koudekerke aan de huidige Gerbrandystraat) met dat van de
familie Eckhardt, die een boerderijtje had op de plek van het
huidige Hotel Westduin.
Vrij snel na de verhuizing begon oma Huvers een thee-
schenkerij in het boerenwoninkje. In de loop der jaren werd
het huisje uitgebreid met een kleine serre, een grote serre,
werd het huisje gesloopt om plaats te maken voor een hotel-
pension en veranderde het gebouw tot het grote naoorlogse
complex zoals nog veel Vlissingers het zich herinneren.
Vooral die geweldige serre van ’Huvers’ - zoals iedereen het
hotel noemde - was een ontmoetingsplaats voor jong en
oud. Vóór de Tweede Wereldoorlog heette ’Huvers’ overigens
officieel ’Pension Westduinen’ en na de oorlog ’Pension
Westduin’. Het karakteristieke en in het landschap passen-
de hotel werd jammer genoeg begin jaren tachtig afgebroken
vanwege een geplande duinversterking, een besluit waaraan
nog altijd veel vraagtekens kleven...
Op dezelfde plek verrees het huidige ’Hotel Westduin’.
De foto’s die we hierbij plaatsen, geven een beeld van de
groei van ’Huvers’ over een periode van zestig jaar. Zij getui-
gen van de geweldige prestatie van een ondernemende en
geëmancipeerde vrouw, die niet alleen het pension stichtte,
maar ook een strandpaviljoen (nu ’Piet Hein’) en die toen al
strandhuisjes en een zomerhuis verhuurde!

Het boerderijtje waar alles begon (1926).

De theeschenkerij van mevrouw Huvers. Op de schuur staat onder andere te lezen: ’Waterleiding aanwezig; vlnr: Ali, zus van mw. Huvers,
kinderen Sjaak, Frans en Wim Huvers en eigenaresse mw. Huvers-Hille (’oma Huvers’). Frans is de vader van Wim en Hans, die de foto’s
beschikbaar stelden

Uitbreiding van de boerderij met een serre tot ’Pension Westduinen’

De boerderij in oorspronkelijke staat.

De boerderij is vóór de Tweede Wereldoorlog afgebroken en het werd nu écht ’Pension Westduinen’

Misschien wel de mooiste foto uit de collectie van de gebroeders Huvers. Op het terras zitten vier pronte Walcherse boerinnen. En we weten
de namen nog! Vlnr: Wanne vd Vorst, Corrie van Keulen, Antje de Witte en Kee Goedhart. En nu de vraag aan de lezers: wie heeft deze vrou-
wen gekend, wie is er familie van; kortom wie heeft informatie over deze foto? Laat het ons weten. Het telefoonnummer staat elders in deze
krant

Uitzicht 80 á 90 jaar geleden over de duinen, vanaf het Westduin, richting Vlissingen. Linksonder
een kleine boerderij die op het terrein van Pension Westduinen stond; hier woonde de familie
Marinissen.

Dit is een bijzondere foto, namelijk de Nolledijk ver voor de Tweede Wereldoorlog.
Op de plek waar deze dijk ligt, is nu het Nollestrand. De dijk die na de doorbraak in 1944 is aan-
gelegd in namelijk landinwaarts komen te liggen. Op de foto zien we een soort ’witte driehoek’,
waarvan wij ons afvragen wat dit is. We houden ons aan bevolen voor informatie!
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Colofon

Als deze nieuwe uitgave van onze wijkkrant bij de bewoners op de mat valt is het nieu-
we jaar begonnen. Het jaar 2011 alweer. Mensen, wat gaat zo’n jaar snel!
Dit keer werd Groen van Prinsterer opgezocht en kunt u een kleine beschrijving van
deze staatsman lezen. De Groen van Prinstererlaan is te vinden als men vanaf de
rotonde aan de van Woelderenlaan de Sloeweg op komt en dan meteen de eerste zij-
straat naar links. Hij loopt tot aan de Alexander Gogelweg. Een vrij lange, ruime straat
met veel verschillende soorten huizen, flats, drive-in woningen en bungalows.

Guillaume (Willem) Groen van Prinsterer werd geboren in Voorburg, 21 augustus 1801 en overleed te ’s-Gravenhage
op 19 mei 1876. Hij trouwde in Groningen op 23 mei 1828 met Elisabeth, Maria, Magdalena van der Hoop. Zij kre-
gen geen kinderen.

Mr. Dr. G. (Willem) Groen van Prinsterer was een belangrijk negentiende-eeuws staatsman en geschiedschrijver. Hij
beschouwde zichzelf niet als een staatsman, maar als evangeliebelijder. Hij formuleerde in het boek ’Ongeloof en
revolutie’ de antirevolutionaire staatsleer. Hij verzette zich zowel tegen de politiek van Willem II als tegen de tot-
standkoming van de Grondwetsherziening in 1848. Hij was voorstander van een op Bijbelse grondslagen bestuurd
protestants Nederland. Hij streefde in het jaar 1850 naar een openbare gezindteschool en hij verliet (enige jaren) de
Tweede Kamer na aanvaarding van de Lageronderwijswet 1857. Hij keerde later nog enkele keren terug. Hij was zeer
erudiet en was, ondanks een zwakke politieke basis een gezaghebbend lid van de Kamer.
In de periode 1840-1865 was hij buitengewoon lid van de Tweede Kamer, lid van de Tweede Kamer.

Hij volgde lager onderwijs aan de Nutsschool te ’s-Gravenhage, ging daarna naar de kostschool ’Stad en Vaart’ te
Haarlem, vervolgens ging hij naar de Latijnse School in ’s-Gravenhage en ging in 1816 naar het gymnasium
’Hieronymusschool’ te Utrecht voor één jaar. Daarna studeerde hij aan de Hogeschool in Leiden (1817 tot 1823)
Romeins- en hedendaags recht, promoveerde op stellingen en slaagde summa cum laude en hij studeerde ook let-
teren. Promoveerde op dissertatie.

Voor deze eerste editie van onze wijkkrant in het nieuwe jaar moest er gezocht
worden naar een bewoner van de wijk die mee wilde werken aan de rubriek
”Waarom Daarom”. En dat is weer gelukt! Even voorstellen: Johan en Magda
Luwema. Zij wonen op een zeer bijzondere lokatie, namelijk op de bovenste ver-
dieping van de Regenboogflat aan de Troelstraweg. 

Wat een uitzicht hebben zij daar! Geweldig! Het hele eiland Walcheren is er te zien. Aan de ene kant bij de
balustrade kijken ze over heel Vlissingen, het Sloegebied, Terneuzen, Souburg en Middelburg. En alles wat er
tussen ligt en als het helder is kan je Veere ook zien. Aan de andere kant van hun appartement liggen de dui-
nen, het strand en de boulevard. Daarachter de zee met de langsvarende schepen en Zeeuws-Vlaanderen lijkt
ook erg dichtbij. Bij zonnig weer is zelfs Knokke goed zichtbaar. Wanneer men naar rechts kijkt liggen daar
Westkapelle en Domburg. Echt fantastisch! Het echtpaar geniet er dan ook elke dag van.

Johan en Magda wonen er al twaalf jaar en zelfs 44 jaar in Paauwenburg, dus zij zijn ook rasechte bewoners
van deze wijk. Hun eerste huis stond in de Adriaan van Doelstraat. Na anderhalf jaar verhuisden ze naar een
flat aan de Troelstraweg, waar ze zes jaar hebben gewoond. Vanuit die flat gingen ze in een eengezinswoning
wonen in dezelfde straat. Later, toen de flats aan de Troelstraweg werden afgebroken en er koopwoningen voor
in de plaats kwamen, veranderde de naam van de straat in Rommestraat. 

Ze hebben drie zoons en zeven kleinkinderen en ze worden regelmatig ingeschakeld om op te passen. Op
maandagmiddag passen ze van 3 tot 5 uur op een tweeling van acht jaar, dinsdags komt de jongste kleinzoon
en donderdagavond passen ze van 7 tot 9 uur op twee meisjes, zodat hun moeder kan gaan sporten. Veel
mensen zullen Johan kennen als postbode. Dat is hij 37 jaar geweest en in de laatste jaren bezorgde hij de
post hier in de wijk. 

Hij is begonnen bij de Schelde op de leerschool, ging in dienst bij de Marine, werkte nog bij het constructie-
bedrijf van Somers en Eekman en was hij 8,5 jaar bij het Loodswezen.
Johan is met zijn 77 jaren nog aardig actief: ondanks de astma gaat hij elke dinsdag wandelen met ex-colle-
ga Cor van der Horst: de start is thuis en dan via de Keersluisbrug richting het Eiland, Groene Boulevard en
Boulevard weer naar huis. Donderdags gaat hij met de fiets naar Souburg en wandelt dan met een andere
vriend naar Middelburg en via Abeele weer terug.
Met mooi weer gaat hij samen met Magda graag een eind fietsen. Dat wil zeggen, hij op de fiets en zijn vrouw
met de scootmobiel. Zij kan niet meer zo goed uit de voeten vanwege trombose, de ziekte van Crohne en ze
heeft een dubbele longembolie gehad. Dat is niet mis. Gelukkig lukt het haar nog wel om met de rollator naar
de Golff te gaan. Verder leest ze graag en met de computer kan ze goed overweg.

Ze gaan ook vaak samen met de trein op stap, of met een goede buurman met de auto naar bijvoorbeeld
Beverwijk. Als ze na een tripje met trein of auto terug zijn in hun woning nemen ze plaats in een lekkere stoel
op het balkon, biertje erbij en genieten van het fantastische uitzicht over Vlissingen en het water.
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Nieuw bouwen, uitbreiden of indeling wijzigen? Wij kunnen u bijstaan 
in het complete verhaal. Of het nu gaat om ontwerp, advies, 
tekenwerk, constructieve berekeningen, detaillering of  vergunnings-
aanvraag.  
Ook voor vergunningsvrije bouwwerken zijn goede en duidelijke 
tekeningen en constructieve berekeningen onmisbaar om uw 
bouwavontuur, zelfbouw of met een aannemer naar uw keuze, tot het 
gewenste en verantwoorde resultaat te laten leiden. 
 
Hermesweg 17 
 
Postbus 369 4380 AJ Vlissingen 
 
0118-416763 
 
www.tekenburowillems.nl    

Nieuw bouwen, uitbreiden of indeling wijzigen?
Wij kunnen u bijstaan in het complete verhaal.
Of het nu gaat om ontwerp, advies, tekenwerk, constructieve 

berekeningen, detaillering of vergunningsaanvraag.

Ook voor vergunningsvrije bouwwerken zijn goede en duidelijke
tekeningen en constructieve berekeningen onmisbaar om uw
bouwavontuur, zelfbouw of met een aannemer naar uw keuze 

tot het gewenste en verantwoorde resultaat te leiden.

Hermesweg 17, Postbus 369, 4380 AJ Vlissingen.
Tel. 0118-416763 - www.tekenburowillems.nl

Van de zestiende tot en met de achttiende eeuw hield,
onder meer, de Polder Walcheren zijn administratie
betreffende landbezit in zogeheten overlopers bij. Dit
behelsde het gebied buiten de steden. Overlopers zijn lij-
vige en uiterst waardevolle boekwerken. Ze zijn in het
Zeeuws Archief te bestuderen. In deze boeken werd om
belastingtechnische redenen genoteerd waar een eige-
naar land bezat en wat de omvang daarvan was. Ook
markante bouwwerken zijn opgeschreven, zoals vlied-
bergen, molens, brouwerijen, hofsteden etcetera. 

Overlopers en Blocken
Letterlijk gezien waren ’overlopers’ eigenlijk landmeters
die ’over het land liepen’ en hun meetwerk noteerden.
In Vlaanderen werden ze trouwens omlopers genoemd
(Vlamingen liepen blijkbaar óm het land; wij liepen er
óver…).
De boekwerken van de landmeters waren ingedeeld in
zogeheten blocken, die synoniem stonden voor een stuk
land. De grootte van dat land kon variëren van enkele tot
vele gemeten (een gemet is ongeveer 0,4 hectare). 
Koudekerke was destijds qua oppervlakte de grootste
ambachtsheerlijkheid van Walcheren en bestond uit
maar liefst 98 blocken. Het Oplantmolenblock staat in
dit artikel centraal omdat één van de molens van
Koudekerke hierin stond.
Overigens, in de Franse tijd verdween het systeem van de
overlopers en ontstond het kadaster. Dit orgaan werd
weliswaar in 1832 officieel opgericht, maar op
Walcheren werd met de allereerste metingen al rond
1811 begonnen. In Koudekerke was dat wat later, in
1823.

Oplantmolenblock
Elk block werd geïntroduceerd met een stukje tekst. Bij
het Oplantmolenblock kunnen we het volgende lezen:
”Den Block daer oplantmolen inne plach te stane Den
heere wech legt oost, zuyt ende noort, ende plachten
noch twee blocke te wesen, Smalle Jans block ende den
block voor Smalle Jan, De welcke daer binnen begrepen
zijn Ende begint vande noordoosthouck inne Benoorden
daer de oplantsche molen plach te stane”. Enige uitleg
bij deze tekst is nodig om een beeld te krijgen wat hier
nu precies wordt bedoeld.
”Het blok waar de Oplantmolen in heeft gestaan”.
Opland is ’hoger gelegen land’. De weg tussen Vlissingen
en Koudekerke volgde en volgt nog steeds, nu als
Gerbrandystraat, het tracé van een oude kreekrug. 
De molen stond dus iets verhoogd in het landschap en
dat was gunstig om meer wind te vangen. Om die reden
zijn molens dan ook vaak op een kunstmatig opgewor-
pen heuveltje gebouwd.

Met ”Den heere wech” wordt een doorgaande weg
bedoeld. Naast de vele (landbouw)weggetjes die er
destijds bestonden, waren er herenwegen. Die werden
zo genoemd omdat ze onder de verantwoordelijkheid
vielen van de plaatselijke ambachtsheer. De heer had
zowel bepaalde rechten als plichten aangaande zijn
wegen.

In de overloper van 1576 - speciaal bijgehouden door de
Rekenkamer van Zeeland om de vele bezittingen van de
inmiddels protestants geworden kerk in kaart te bren-
gen - wordt vermeld dat er binnen dit block zelfs nog
twee kleine blockjes waren, namelijk ’Smalle Jansblock’
en het ’Block vóór Smalle Jan’. Ze zijn duidelijk
genoemd naar de bijnaam van een van de eigenaren.
Mogelijk was dat Jan Adriaen Laureijs, die zeker vóór
1574 hier zijn boerenbedrijfje runde dat ruim een eeuw
later hofstede Paauwenburg werd genoemd. Deze Jan
zag er schijnbaar nogal magertjes uit!
De opsomming van de percelen en hun eigenaren vangt
aan in de noordoost hoek van het block, ten noorden
van de plek waar de molen had gestaan. Met andere
woorden, de molen stond wat ten zuiden van die noord-
oost hoek van het block en kunnen we redelijk nauw-
keurig plaatsen. Dat moet geweest zijn ter hoogte van de
ingang van de Zuidbeekseweg. Omdat de oostzijde van
de Gerbrandystraat tot andere blocken behoorde, moe-
ten we de molen aan de westzijde van deze straat plaat-
sen, hoogstwaarschijnlijk op de plek waar nu de huizen
staan met de nummers 69-71-73. Precies tegenover
deze woningen lag het ’Block vóór Oplantmolen’, weder-
om een aanwijzing betreffende de plaatsbepaling van de
molen.
De molen was strategisch gelegen op een kruising van
wegen; de Zuidbeekseweg naar West-Souburg én de weg
naar zowel Vlissingen als Koudekerke.
Het is niet eenvoudig om een voorstelling te maken van
het Oplantmolenblock. Wie het proberen wil, moet alle
bebouwing wegdenken en louter bouwland in gedachte
nemen. Slechts een aantal malen wordt het gezichtsveld
dan onderbroken; uiteraard door de molen en verder
nog wat boerderijen. Hofstede ’Paauwenburg’, boerderij
’Torenzicht’ en vier andere boerderijtjes lagen in het
Oplandtmolenblock, dat iets meer dan 83 gemeten
ofwel ruim 33 hectare land bevatte.

Aangrenzende blocken
De namen van de omliggende blocken waren nagenoeg
alle genoemd naar een persoon die daar eerder moest
hebben gewoond. (zie kaartje) Vanaf de Zuidbeekseweg
in zuidelijke richting, met de klok mee, waren dat:
Mathijs Coppe Lems block (waarin vanaf 1633 buiten-

plaats Lammerenburg van reder Cornelis Lampsins lag)
- Jan Pier Huysen block - Pier Laureys Baers block - Jan
Doens block - Huyge Huysen block - het block achter
Huyge Adriaensz - Huyge Adriaensz Huysen block en, ten
noorden van de Zuidbeekseweg, het Block vóór
Oplantmolen.
De contouren van het Oplantmolenblock zijn in de hui-
dige situatie ongeveer als volgt: hoek J.M. Kemper-
straat/Gerbrandystraat - Gerbrandystraat - Sloeweg -
Zwanenburgseweg (in het Nollebos) - een stukje door
het Westduinpark richting de Paauwenburgweg -
Paauwenburgweg - een deel van de Alexander Gogelweg,
vervolgens schuin afbuigend naar de J.M. Kemperstraat
- hoek J.M. Kemperstraat/Gerbrandystraat. (zie kaartje)

Ondergang Oplantmolen
Met zekerheid kunnen we zeggen dat de Oplantmolen
vóór 1574 is verdwenen. Vermoedelijk is hij gesneuveld
in de Tachtigjarige Oorlog, de guerrilla-achtige strijd tus-
sen de Spanjaarden en de Geuzen. De oorlogshandelin-
gen woedden op Walcheren aan het begin van die
Opstand, in de periode 1572-1574. 
Vanwege het dominante gezag van de Spaanse bezetter
braken er onlusten uit onder de bevolking. De opstan-
delingen, die trouwens ook geen lieverdjes waren, wer-

den Geuzen genoemd. Niet alleen wilde zij loskomen
van het Spaanse juk, zij keerden zich tevens tegen de in
hun ogen verwerpelijke wijze van godsdienstbeleving
van de Spanjaarden.  

De strijd tussen Spanjaarden en Geuzen heeft, naast het
verlies van veel levens, kerken, kloosters (dé symbolen
van christelijke religie) en overheidsgebouwen doen ver-
woesten. Veel archiefdocumenten - die daar waren opge-
slagen - zijn hierdoor verloren gegaan. 

In totaal hebben er in de loop der tijd twintig tot vijfen-
twintig molens gestaan in Koudekerke. In het gebied van
onze huidige wijk Paauwenburg heeft slechts één exem-
plaar gestaan. 
Misschien is het erg lang geleden en moeilijk voor te
stellen, maar we hebben op het Paauwenburgse grond-
gebied met zekerheid een bouwwerk gehad dat een
belangrijke schakel vormde binnen het voedselvoorzie-
ningproces van onze voorouders: de Oplantmolen. 

Bronnen: ’De veldnamen van Koudekerke’, uitgave
van de Heemkundige Kring Walcheren; Overlopers
van de Westwatering van Walcheren (Archieven van
de Polder Walcheren en de Rekenkamer van Zeeland;
Zeeuws Archief).

Zo’n 450 jaar geleden stond er in het gebied waar onze wijk Paauwenburg is gesitu-
eerd een molen. Dankzij de administratie van de Polder Walcheren - zeg maar de voor-
loper van ons huidige en gloednieuwe ’Waterschap Scheldestromen’ - zijn we daarvan
op de hoogte. Vrijwel zeker is deze zogeheten Oplantmolen aan het begin van de
Tachtigjarige Oorlog (1572-1574) verwoest.

Zo luidt de beschrijving van het Oplantmolen Block, te vinden in de zogeheten Overloper van de Westwatering van Walcheren, uit het jaar
1576. (uit het archief van de Polder Walcheren; Zeeuws Archief) 

Oude blockenkaart van Koudekerke. Block nr. 6 is het Oplantmolenblock, met aan de oostzijde de weg van Vlissingen naar Koudekerke én
de Zuidbeekseweg in de richting van West-Souburg. Block nr. 5 is het Block vóór Oplantmolen.

Foto: Van de Oplantmolen is geen afbeelding gemaakt of bewaard
gebleven. Deze unieke molen staat in Arnemuiden. Uniek, omdat
deze is gebouwd op een restantje van een dijk. Een ideale plek om
veel wind te kunnen vangen. (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

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

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.nlwww.zorgstroom.nl

Uw advertentie in de Klaver Vier?

Bel 0118-462860

De natuur in Paauwenburg door Henk van Vlimmeren

Tweedehands kever
Omdat ik in 1945 geboren ben, noemt men mij een babyboomer. En dat is niet best, zo begrijp ik als ik weer
eens een halfafgestudeerd jeugdig econoom op de beeldbuis langs zie komen: ’Die babyboomers hebben veel
te hoge pensioenen, ze moeten met minder genoegen nemen, ze vormen een te zware belasting voor onze
economie’ - enzovoorts, enzovoorts.
Mijn geboortestad Vlissingen was zwaar verwoest in de Tweede Wereldoorlog en het herstel duurde vele jaren.
Van de fotootjes uit mijn kindertijd straalt de armoede af. Ik had steeds datzelfde ene pakje aan. Je kunt me
zien zitten in een oud wandelwagentje voor ons huis op de Vlissingse Steenenbeer waarvan de ramen nog
dichtgetimmerd waren. Mijn step was een roestig oud ding en mijn eerste fiets een afdankertje van een fami-
lielid.
Mijn vader werkte hard; zes dagen per week en op zondag ging hij vissen. Hij ving altijd schar of paling, niet
voor de sport, maar als aanvulling op het huishoudgeld, dat door mijn moeder werd verdeeld in doosjes die
allemaal een bestemming hadden: de huishuur, de melkboer, het ziekenfonds enzovoorts. Als er soms wat
over was kocht ze voor mijn vader één flesje bier voor de zondag.
Verjaardagen werden sober gevierd. Mijn moeder maakte zelf een taart en er was een fles advocaat voor de
tantes en een fles vieux voor de ooms.
Dat wij het niet breed hadden viel niet op. Misschien dat de ene babyboomer het wat beter had dan de ande-
re, maar alle gezinnen moesten rond zien te komen van een inkomen dat weinig ruimte gaf voor leuke din-
gen.
Toen ik een jaar of vijf was huurden mijn vader en moeder met een oom en een tante een zomerhuisje bij
een boer op Vrouwenpolder. Dat herinner ik me nog goed, want het was één groot feest: wat een luxe en we
aten er dikke boterhammen met pindakaas!
Mijn vader hield mij altijd voor dat ik goed mijn best moest doen op school, want dan zou ik later een goede
baan kunnen krijgen, misschien wel op een kantoor!
En toen dat lukte was hij verschrikkelijk trots. Mijn eerste salaris bedroeg bruto 75 gulden per maand.
Gestudeerd heb ik nog tien jaar nadat ik van de middelbare school kwam, terwijl ik werkte, in het begin zelfs
op zaterdagochtend.
Van mijn verdiende geld betaalde ik mijn moeder kostgeld. Dat wilde ze niet, maar het was een welkome aan-
vulling op het loon van mijn vader. Het meeste geld ging naar de Nutspaarbank en toen ik van mijn spaar-
bankboekje iets meer dan honderd gulden afhaalde om een fototoestel te kopen, was mijn moeder oprecht
verdrietig: wat jammer om zoveel geld uit te geven!
Zoals duizenden andere babyboomers, spaarde ook ik voor later. Want ’later’ betekende trouwen en een huis
inrichten en het geld dat je daarvoor nodig had leende je niet. Op een huis kreeg je geen hypotheek van 100
procent of meer, maar je moest een derde deel van de koopsom zelf hebben.(Zo gezien zijn het dus niet de
babyboomers die de kredietcrisis hebben veroorzaakt).
Een luxe die mijn vrouw en ik ons veroorloofden was een tweedehands VW-kever, die het enorme bedrag van
2000 gulden kostte. En met die kever gingen we op huwelijksreis, vier dagen naar Luxemburg in een tentje... 
Met een vliegtuig op vakantie gaan of gaan skiën? Dat gingen bijna alle babyboomers pas doen toen ze veertig
jaar verder waren en de kinderen hun studies hadden voltooid. 
Van hun salarissen betaalden ze flinke pensioen- en vutpremies. Veel 65-jarigen hebben zelfs 50 jaar lang geld
in pensioenfondsen gestort.
Of we het nu goed hebben? Jazeker en daar is lang hard voor gewerkt en gespaard door honderdduizenden
babyboomers die dit Nederland hebben opgebouwd tot wat het nu is.
Als ze een goed pensioen hebben, dan is dat gewoon verdiend en de laatsten die er aan mogen komen zijn de
lieden die vinden dat ze alvast wat van die pensioenen in hún zak mogen steken.
Met hen heb ik pas compassie als ze niet met een tweedehands kever en een tentje op vakantie kunnen. 

Observaties door Jan van ’t Eiland

Kramsvogels, kleurrijke wintergasten
Ze waren er deze winter weer, de Kramsvogels (Turdus pilaris). Deze enigszins op een lijster lijkende vogel
komen we vooral in de winter tegen. De beste plek om ze te vinden is in een boomgaard waar ze zich tegoed
doen aan achtergebleven fruit. Als u een langdurig tska-tsjak-tsak-tsjak hoort zitten ze waarschijnlijk in de
buurt.
De kramsvogels broeden vooral in Scandinavië, Rusland, Polen en zelfs op het uiterste puntje van Groenland.
De laatste jaren komen er ook nogal wat meldingen uit Wallonië. 
In de winter trekken zeer grote aantallen van deze vogels over ons land heen naar zuidelijke plaatsen om te
overwinteren. Een klein aantal daarvan blijft in Nederland achter en weer sommigen daarvan blijven perma-
nent in ons land om daar te gaan broeden.

U kunt de vogel herkennen aan een lichtgrijze koop en stuit, kastanjebruine rug en vrijwel zwarte staart. De
keel en borst zijn roestgeel en zwart gestreept, in de vlucht zien we een grijze stuit en witte ondervleugel.
Net als bij de zanglijster is de borst gespikkeld en de snavel is wat steviger dan die van de merel. De lengte is
23 - 27 cm.

De kramsvogel broedt in bosranden, boomgaarden en zelfs in parkbossen zoals het Paauwenburgpark. De
nesten worden gebouwd in de vork van dikke takken of tegen de stam van de boom. 

Het voedsel van de kramsvogel bestaat uit
bessen van de duindoorn, vlier- en lijster-
bes. Ook scharrelen ze vaak samen met
andere lijsterachtigen in kort gras waar ze
dan op zoek zijn naar insecten zoals juni-
kevers die onder de grond leven. 

Ze kunnen deze kevers opsporen omdat
ze een zeer sterk ontwikkeld gehooror-
gaan hebben waarmee ze het geluid van
kevers onder de oppervlakte kunnen
waarnemen. Ook de wortels van helmgras
behoren tot hun voedsel en wellicht dat we
ze daardoor ook in ons nieuwe duinge-
bied, dat is aangeplant met helm, kunnen
tegenkomen.

Tot 1975 kwam de kramsvogel in
Nederland niet voor als broedvogel.
Tussen 1976 en 1993 werden verspreid
over het gehele land steeds meer broedpa-

ren gesignaleerd. In 1998 waren er slechts 62 broedwaarnemingen, aan het eind van de jaren tachtig was dat
aantal al opgelopen tot meer dan 800 exemplaren.
Daarna is het aantal waarnemingen weer afgenomen en wat daarvan de oorzaak is weet men nog niet.

Nog in de jaren 90 konden we elke winter rond onze caravan, die in een boomgaard in Oosterland stond, tien-
tallen dartelende kramsvogels waarnemen die zich te goed deden aan gevallen appelen en peren. 
Begin 2000 waren ze helaas allemaal verdwenen.

Nieuwbouw
Verbouw
Aanbouw
Dakkappellen
Badkamers

Handelsweg 31

4387 PC  Vlissingen

T 0118-628045

F 0118-629149

E info@bouwbedrijfvankeulen.nl

I  www.bouwbedrijfvankeulen.nl

Nieuwbouw
Verbouw
Aanbouw
Dakkapellen
Badkamers

Handelsweg 31
4387 PC Vlissingen
T 0118-628045
F 0118-629149
E info@bouwbedrijfvankeulen.nl
I www.bouwbedrijfvankeulen.nl

Uitslag kerstverlichtingwedstrijd in Paauwenburg
De winnaars van de kerstverlichtingwedstrijd Paauwenburg werden bekendgemaakt op de nieuwjaarsreceptie
in het Open Hof. Het waren de bewoners van: Verdilaan 56, fam. Franzen; Burgemeester van Woelderenlaan
80, fam. Rossel; Offenbachlaan 75, fam. Verbrugge; De Kempenaerstraat 22, fam. v.d. Kreke; Maarten Luther
Kingstraat 18 en 20, fam. v.d. Hart en fam. Hoeben; Troelstraweg 204, fam. Bernaards; Van Raaltestraat 61,
fam. v.d.Lijcke; Luzacstraat 2, fam. Parent. Buiten mededinging: ’het kersthuis aan de Paauwenburgweg’.


