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Samen werken aan wonen

je thuis voelen

voor jong en oud

geborgenheid

buitenspelen

Dourlein Accountants & Adviseurs
...een persoonlijke, pro-actieve klantbenadering

en professionele dienstverlening

Zeilmarkt 10
4381 BS Vlissingen
Tel.: 0118-42 05 55
Fax: 0118-42 05 56
www.dourlein.nl
info@dourlein.nl

WIJKKRANT VOOR PAAUWENBURG

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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Ook de riolering is een bron van ergernis voor de bewo-
ners. Om de haverklap is er een verstopping en wordt
hier en daar de straat open gebroken om de verstopping
te verhelpen. ’Lapmiddelen’, zegt een bewoonster van de
straat, ’want enige tijd later zijn er toch weer verstoppin-
gen’. Maar eindelijk worden deze problemen opgelost:
eind september gaat de straat op de schop en wordt
begonnen met de aanleg van een nieuwe bestrating en
vernieuwing van de riolering.

25 jaar slechte riolering
Inge Castel, een van de bewoonsters, weet dat er sprake
is van een wel heel lange lijdensweg: ’Al 25 jaar geleden
hadden verschillende bewoners te maken met verstop-
pingen en slecht doorlopen van de riolering. Toen al
werd gezegd dat er serieus iets aan gedaan zou worden.
Maar af en toe hadden we weer te maken met een afzet-
ting om een verstopping te verhelpen, maar een echte
oplossing kwam er nooit’.
De bewoners weten ook wel waardoor de bestrating in

zo’n deplorabele staat is gekomen. ’Er zijn in de loop der
jaren ontelbare bussen door onze straat gereden. We
weten allemaal dat de Groen van Prinstererlaan een 
sluiproute is voor schoolbussen. En toen de Van
Woelerenlaan afgesloten werd voor aanleg van een
rotonde en vernieuwing van het wegdek werden de bus-
sen van de lijndienst ook door onze staat omgeleid. 
Niet alleen het wegdek had daar enorm onder te lijden,
maar door het zware getril kwamen er zelfs scheuren in
de muren van sommige huizen. Dat hebben we ook bij
de gemeente aanhangig gemaakt’.

Het aannemingsbedrijf Oomen uit Sprundel zal het kar-
wei uitvoeren. Deze ’rioolrenovatie en wegdekrenovatie’
zoals het genoemd wordt, vergt een uitgave van 700.000
euro. 
Het werk wordt voortdurend gecontroleerd door een
extern ingenieursbureau en onze eigen toezichthouders,
zoals Pieter van Horssen van de afdeling beheer en leef-
omgeving van de gemeente kan melden.

Groen van Prinstererlaan op de schop

Middeleeuws wegdek en verstopte 
riolering eindelijk aangepakt
Eindelijk zal er een eind komen aan de klachtenregen van de bewoners van de Groen
van Prinstererlaan over hun straat. Zonder overdrijving kan gezegd worden dat deze
’laan’ een van de aller-slechtste bestratingen heeft van heel Vlissingen. Het wegdek
vertoont een aaneenschakeling van kuilen en andere oneffenheden. De automobilist
krijgt soms het gevoel over geaccidenteerd terrein te rijden en voor fietsers, brom-
fietsers en scooters is het ronduit gevaarlijk.

Paauwenburg vijftig jaar in 2012
Onze wijk Paauwenburg bestaat in februari 2012 vijftig jaar. Vaste gastschrijver
Jaco Simons wil graag een artikel gaan wijden over deze mijlpaal. Het is de bedoe-
ling dat hij dat gaat doen aan de hand van een aantal interviews met
Paauwenburgers, die al vanaf het ontstaan van de wijk hier wonen. 
Jaco Simons zoekt dus mensen die zich al vanaf 1962 of 1963 ’Paauwenburger’ kun-
nen noemen. Bent u één van die mensen of kent u iemand die bij één van de eer-
ste Paauwenburgers hoort? Neem dan contact op met de redactie van Klaver Vier:
e-mailadres: klavervier2010@zeelandnet.nl of telefonisch: 0118-462860.

Het slechte wegdek van de Groen van Prinstererlaan vertoont gelijkenis met een geaccidenteerd terrein en is uitermate gevaarlijk voor fiet-
sers, bromfietsers en scooters.

Het wegdek van de Groen van Prinstererlaan in deplorabele toestand.

Wijkbarbecue weer in ere hersteld
Jarenlang heeft het wijkcentrum Open Hof in combinatie met zijn open dag een wijkbarbecue georganiseerd.
Nadat het centrum is verkocht aan de gemeente, is er vorig jaar geen open dag gehouden en ontbrak ook de
barbecue.
De Stichting Vrienden van Paauwenburg en de stichting Majoraat kregen nogal wat reacties van mensen die de
wijkbarbecue misten. Daarom is besloten alle Paauwenburgers uit te nodigen voor een barbecue die op vrijdag
23 september gehouden zal worden vanaf 17.15 uur bij het Majoraat. Als de kooltjes heet zijn, kan ieder, ter-
wijl de muziek de toon al heeft gezet, zijn vleespakketje aanspreken. Er wordt, behalve voor vuur, gezorgd voor
bestek, saus en groente. De kosten bedragen slechts 6 euro per deelnemer.
Opgeven vóór maandag 19 september 20.00 uur door het genoemde bedrag (elektronisch) te storten op giro-
rekening 1795183 t.n.v. J.H. van Wijnen met vermelding van de namen van de deelnemers. Daarna een e-mail
sturen en de bevestiging van betaling volgt. Bij uitzondering kan er ook een envelopje worden afgegeven, voor-
zien van naam en adres met het juiste bedrag, aan Sjef van Wijnen, Albardastraat 13.
De organisatie hoopt dat veel mensen meedoen! De maximale deelname is 90 personen.
Mimi Ruikes, Majoraat majoraat@zeelandnet.nl
Sjef van Wijnen, SVP svanwijnen@zeelandnet.nl



of kijk eens op www.shop54.nl

DAMESMODE

een veelzijdige collectie!
nieuwsgierig?

kom langs in de winkel
Scheldestraat 54, Vlissingen

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.-dhr. v. d. Vorm
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

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
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
20 sept.: 10.00-16.00 uur Gezellige Open Dag Majoraat
23 sept.: 17.00-22.00 uur Wijk barbecue Paauwenburg
22 okt.: 19.30 uur 5-jarig jubileumconcert

Zokantook (zaal open 19.00 uur)
Kaarten voorverkoop Majoraat

10 dec.: 13.00-20.00 uur Kerstmarkt
15 dec.: 15.00-17.00 uur Kerstconcert Zilvermeeuwen
07 jan.: 11.00-13.00 uur Nieuwjaarsborrel

Activiteiten door anderen in Campus de Ruyter
Ma.middag zanggroep ’Zokantook’ tel. 0118-463250
Ma.avond bridgegroep ’Scaldis’ tel. 0118-474666
Woe.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 - 12.00 uur en van 13.00 - 16.30
uur: 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  

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 Bert van Leiden 487241
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 1e helft van december 2011.
Hebt u een bijdrage, stuur die dan vóór 11 november 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
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:
18 sept.: lezing Geluk is je geboorte recht door Loek Knippels
21 sept.: bijeenkomst Reiki door Tasja Hut
26 sept.: Tarot Labyrint een spiritueel spel door Tasja Hut
28 sept.: Helderziende waarnemingen door Tresi Barros
02 okt.: Energiebewustzijn dag door Ronald van de Peppel
08 okt.: bijeenkomst Santa Mama del Rosa door Alex Hegie
15 okt.: workshop Kaartleggen medium Tresi Barros
15 okt.: Trancereis door medium Tresi Barros
05 nov.: Kristalmoment door Martine Maria
07 nov.: oefenavond Kaartleggen medium Tresi Barros 
23 nov.: Helderziende waarnemingen door Tresi Barros
28 nov.: Tarot Labyrint een spiritueel spel door Tasja Hut



Lekker Vers, Voordelig 
en Vriendelijk; 
dat is waar EMTE Supermarkten voor staat. We zijn niet alleen
meerdere malen uitgeroepen tot de beste verssupermarkt 
van Nederland, we zijn bovendien een gezellige en 
voordelige supermarkt waar u boodschappen kunt doen 
voor al uw dagelijkse behoefte. 

> Vrij parkeren
> Fotoservice
> Pinservice
> Slijterij
> BBQ verhuur
> Drogisterij
       (alleen Koudekerke)Badhuisstraat 6 0118 55 25 47

van Hogendorpweg 93 0118 46 57 81
Emte Koudekerke
Emte Vlissingen

Openingstijden
maandag t/m vrijdag: 
8.00 uur - 20.00 uur

zaterdag: 
8.00 uur - 17.00 uur

Voorlichting voor Mantelzorgers
Mantelzorg (zorg voor een zieke partner, een gehandicapt kind, een hulpbehoevend
familielid of een andere gehandicapte) wordt door talrijke Nederlanders gedaan: één
op de acht werknemers combineert mantelzorg met een baan. Omdat velen daarbij op
problemen stuiten organiseert de Walcherse Stichting Manteling, een organisatie voor
mantelzorg en zorgvrijwilligers, een voorlichtingsbijeenkomst en vervolgens ook een
cursus.

De bijeenkomst wordt op dinsdag 20 september van 13.30 tot 15.30 uur gehouden in gebouw Porthos, St.
Sebastiaanstraat 12 in Middelburg. Onder meer wordt daar verteld welke professionele ondersteuning mogelijk is.
’Er zijn meer mogelijkheden dan je denkt’, zegt Nicolette Kolker, coördinator van Manteling.

De cursus wordt gehouden op maandag 3, 17, 31 oktober en 14 november, ook in gebouw Porthos in Middelbug.
De cursus heet ’Combineren kun je leren’. Nicolette Kolker vertelt: ’Deze cursus is speciaal voor werkende mantel-
zorgers. Zo wordt bijvoorbeeld aandacht besteed aan wettelijke verlofregelingen en communiceren met je werkgever
of collega’s. Ook andere knelpunten komen aan de orde’.

De cursus wordt steeds in de avonduren gehouden van 19.30 tot ongeveer 22.00 uur. De kosten van de hele cursus
bedragen 12,50 euro, inclusief koffie/thee en cursusmateriaal. Telefoonnummer Manteling: 0119-553530, e-mail:
info@mantelingwalcheren.nl.

Zebrapad bij winkelcentrum?
Veel bewoners van onze wijk die oversteken van het win-
kelcentrum naar Lidl vragen zich af of het verhoogde
deel van de straat een beschermde oversteekplaats is. 
Dat is het niet, auto’s hoeven u geen voorrang te geven. 
De wijkraad heeft begin augustus een telling gehouden
waarbij bleek dat per uur meer dan 170 keer wordt over-
gestoken en dat meer dan 130 auto’s per uur gebruik
maken van de weg, cijfers waar je wel even van staat te
kijken. 
Omdat dit duidelijk een gevaarlijke situatie oplevert
heeft de wijkraad op 15 augustus een verzoek tot de
gemeente Vlissingen gericht om hier een zebrapad aan
te leggen waarmee de veiligheid van de voetgangers sterk
zal worden verbeterd.

Dode bomen
In het voorjaar bleek dat langs het fietspad van de Nolle
naar Westduin een aantal bomen dood is. 
De oorzaak daarvan is dat zout kwelwater de wortels
bereikt en dat leidt helaas tot afsterven van de boom. 
De bomen die gevaar opleveren zullen worden geruimd.

Paauwenburgpark
Er waren klachten over een hangplek in het
Paauwenburgpark.
De wijkraad heeft contact opgenomen met de gemeente

en na overleg is inmiddels de rommel opgeruimd en is
het toezicht op deze plek intensiever geworden en ook de
onderhoudsploeg zal extra aandacht aan deze plek
besteden. 
Wel is gebleken dat van drugsdealen geen sprake is. Er is
een bord geplaatst met het verzoek om in hun eigen
belang de plek niet te verwaarlozen. 
Mocht er toch overlast blijven bel dan de politie, des-
noods elke dag.

l’escaut verbetert woningen
In de herfst wordt door l’escaut in de omgeving van de
Troelstraweg een aantal woningen verbeterd. Er worden
nieuwe douches en wc’s geplaatst, de keuken wordt ver-
beterd, er worden nieuwe CV’s aangebracht en de zolder
wordt geïsoleerd. 
De bewoners zal geen extra huurverhoging in rekening
worden gebracht. 

Openbare vergadering
Noteer nu al in uw agenda dat de volgende openbare ver-
gadering van de wijkraad Paauwenburg zal plaatsvinden
op 21 november. 
Na de vergadering zal een afgevaardigde van het
Waterschap informatie verstrekken over de toekomstige
ontwikkeling van het Westduingebied. Nadere details
worden op de gebruikelijke wijze bekend gemaakt.

�ieuws van de wijkraad
door Henk van Vlimmeren

Binnenkort kan hij op internationaal niveau zijn klasse
weer bewijzen. Van 13 tot 18 november neemt hij deel
aan het wereldkampioenschap jeugd in Birmingham in
Engeland. Vorig jaar werd hij met zijn synchroompart-
ner elfde op het jeugd WK in Metz. Door een zeer onge-
riefelijke blessure tijdens de laatste training (hij brak
zijn stuitje) kon hij individueel niet meer deelnemen.

Dit jaar is het laatste jaar voor Dwight bij het de jeugd
WK. De limiet was hoog met een oefening met maar
liefst tien verschillende dubbele salto’s achter elkaar. Op
nationaal niveau nam hij al deel aan de competitie bij de
heren. Op het Nederlandse kampioenschap bij de heren
werd hij verdienstelijk vijfde.

Dwight gaat eerst een jaar aan de Loot-school in
Rosmalen economie en M&O doen. En vervolgens wil hij
sport en management gaan studeren aan de Johan
Cruyff University. Inmiddels is hij verhuisd naar Den
Bosch. Hij maakt tijd om tweemaal per dag te trainen bij
de nationale selectie.

Hij was nog geen twee jaar oud toen hij met turnen
begon bij de Vlissingse turnvereniging VTV: peu-
ter/kleuter-gym. Al snel bleek hij een talent en toen hij
negen was ging hij turnen bij Forza Gymnastica Goes. Hij
bleek vooral aanleg te hebben voor trampolinespringen
en begon daar op 11-jarige leeftijd serieus mee. 

Hij werd in 2009 Nederlands kampioen junioren A indi-
vidueel. Een jaar later eindigde hij als tweede, maar

werd toen wel nationaal kampioen synchroom. In de
befaamde Cup of Flandre werd hij vorig jaar tweede. In
wedstrijden blijft hij uitkomen voor Forza Gymnastica
Goes.

Beste trampolinespringen van Zeeland

Dwight Baltus wil naar
de Olympische Spelen
De 17-jarige Paauwenburger Dwight Baltus wordt ’met afstand de beste trampoli-
nespringer van Zeeland’ genoemd. En hij mag nu hij verschillende keren Nederlands
jeugdkampioen (junioren A) is geweest ook gerekend worden tot de nationale top. Hij
heeft een ideaal: deelnemen aan de Olympische Spelen van 2016 in Rio de Janeiro in
Brazilië.
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Colofon

Zokantook bestaat 5 jaar
Zaterdag 22 oktober viert de Paauwenburgse
zanggroep Zokantook haar 5-jarig jubileum en
dus wordt er een jubileumconcert gegeven in
het Majoraat aan de Van Hogendorpweg.

’Zokantook’ vond vijf jaar geleden haar oorsprong in
het Majoraat. Onder leiding van Ria van Loenen en
Cees de Ridder, de huidige secretaris, vormen de
leden een gevarieerde, gezellige zanggroep. Zij heb-
ben inspraak in het repertoire en in de kleding, plus
eventuele toevoegingen en veranderingen. Ria is drie
jaar geleden uit de groep getreden en nu ligt de muzi-
kale leiding in handen van Piet Schot, de huidige
voorzitter.
De zanggroep bestaat uit 12 leden, die elke maandag-
middag repeteren in het Majoraat. Tom, de vaste
muzikale begeleider, speelt elektrische gitaar en
mondharmonica. Inmiddels is daar ook een banjo
bijgekomen. Chris neemt ook dikwijls deel aan de

muzikale partijen met zijn mondharmonica en Cees
de bongo’s en het wasbord. Zo wordt de zanggroep
steeds gevarieerder. 
Het repertoire is zeer afwisselend: Nederlandstalig,
maar er worden veel nummers in het Engels, Frans,
Duits en in het Zeeuws gezongen. Hits en evergreens
van bekende artiesten, die in een ’Zokantook-versie’
worden gebracht.
Het hele jaar door wordt de zanggroep veel gevraagd
om in de provincie en soms er buiten in verzorgings-
en buurthuizen, maar ook op familie- en vereni-
gingsfeestjes, tijdens diners en evenementen op te
optreden. 

Zaterdag 22 oktober aanvang 19.30 uur. Zaal open
om 19.00 uur. Wie bij het jubileumconcert wil zijn:
reserveren tot 15 oktober bij Majoraat: telefoon
471103, of Cees de Ridder: tel. 463250). Kaarten in
de voorverkoop 4 euro, aan de zaal 5 euro.

Van links naar rechts boven: Frits de Jonge, Piet Schot, Betsie Noordhuis, Wim van den Heetkamp, Corry Groeneveld, Cees de Ridder,
Irene van der Hoeven, Chris Bouma, Tom van Gemert, Johannie Homburg, Janneke van Maaren en Dimphy Brunke.



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



Behandeling op afspraak
Brahmslaan 7- Vlissingen

Telefoon 411899
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Kindercentrum Tuimelaar
A.Gogelweg 10  Vlissingen

Kinderdagverblijf   Peuterspeelzaal   Buitenschoolse opvang

Kinderopvang Walcheren 0118-614 532
www.kinderopvangwalcheren.nl

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

Voor al uw schilderwerk
binnen en buiten

06 - 29145706GE�TILESSE

SCHOO�HEIDSSALO�
Gespecialiseerd in:
� Schoonheidsbehandelingen
� Microdermabrasie

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

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

Alléén volgens afspraak

In de vorige editie van deze wijkkrant hebt u kunnen lezen dat Patchwork-
Quiltgroep ’De Paraplu’ dit jaar 25 jaar bestaat en er een expositie is gehouden
in het kantoor van Theelen en Dellaert aan de Badhuisstraat, met werk van de
afgelopen vijf jaar.
Deze groep vindt, zoals de naam al zegt, zijn oorsprong in het gelijknamige
buurthuis in Paauwenburg en staat onder leiding van Ria Schout.

Ria woont met haar man in de Goeman Borgesiusstraat sinds 1984. Hiervoor woonden zij in een bovenwo-
ning in de Scheldestraat, boven de garage van ‘Van Fraassen’. Hij werkte bij het bedrijf op de administratie.
Hij is reeds met pensioen, maar rijdt nu met een busje van TCR en brengt kinderen naar en van school, om
nog een beetje bezig te zijn. Ria daarentegen krijgt haar dagen wel gevuld. 

Het idee om een quilt- en patchworkgroep op te richten ontstond in de ruimte van De Paraplu en de leiding
daarvan plaatste een advertentie in de krant om mensen enthousiast te maken. Ria begon met negen men-
sen en eigenlijk met niet zoveel kennis. Ze was zelf altijd met stof bezig en vindt het leuk om andere mensen
het te leren, samen ideeën op te doen, samen iets te creëren en vooral om stoffen en materialen die je in de
kast hebt liggen te verwerken tot iets moois. Ria vindt dat mensen niet meteen naar de winkel moeten ren-
nen om materiaal, maar eerst moeten kijken wat je in huis hebt, soms een kledingstuk wat niet gedragen
wordt of wat je medecursist over heeft en misschien met je kan ruilen. Dat is vaak de kracht om iets moois
te maken.  Kennissen weten haar altijd te vinden met lapjes die ze niet gebruiken.

Ze heeft ondertussen verschillende cursussen gevolgd: textiele werkvorming o.l.v. Carla Kesteloo, wat heel
inspirerend was. Later ging ze verder bij het Van Doesburgcentrum en ze volgde een opleiding creatieve hand-
vaardigheid van drie jaar met disciplines zoals beeldhouwen, houtbewerking, metaal en schilderen. Ze mag
met dat certificaat geen les geven in het reguliere onderwijs, maar bijvoorbeeld wel in een wijkcentrum of ver-
zorgingstehuis.
Uit de quiltgroep is ook een modegroep ontstaan. Eén keer in de maand komen de zeven deelnemers bij
elkaar en helpt men elkaar met passen, patronen, stof knippen, enz. Met de groep maakt ze ook een geza-
menlijke quilt en als die af is wordt die onder de deelnemers verloot. En om de vijf  jaar wordt een expositie
gehouden. Dat gebeurde twee keer in de Paraplu, toen in het Arsenaal en daarna in een gebouw in de
Badhuisstraat. Tijdens de exposities werden ook objecten verkocht en de opbrengst daarvan ging naar Dunya
of naar Kika. Voor de tentoonstelling wordt dikwijls één onderwerp gekozen, zoals de voorlaatste keer het pro-
ject Zeeland. Iedereen had een lap van 50 bij 240 cm. en daarop moest een uitsnede van iets Zeeuws komen.
Zo maakte iemand een paalhoofd, er was een vuurtoren, een windmolen en zo ontstond een mooie reeks van
lange smalle afbeeldingen.
Met de quilt-dames gaat Ria ook wel eens op stap. Bijvoorbeeld naar exposities, naar het textielmuseum in
Amsterdam of men gaat een keertje kleien bij de schoonzus van Ria. 

Ria ziet overal iets in. Gevonden spullen op het strand zoals schelpen of stukken hout, veertjes van ganzen
uit de wijk of stokken uit het bos krijgen een andere bestemming. Op het moment van dit interview ligt haar
tafel vol met materiaal voor een kostuum voor een deelneemster aan de historische markt in Veere en op een
paspop zit het begin van een jasje waar een oude stropdas in verwerkt gaat worden. 
Haar echtgenoot en zij wonen met veel plezier in de wijk, vooral omdat ze het verschil kennen tussen wonen
in de Scheldestraat en in Paauwenburg. Hier is het heerlijk rustig en je bent zo in het bos of op het strand.
En heerlijk vindt ze de winkels in de buurt. Het enige punt van ergernis is het zwerfvuil op straat. Ria raapt
soms zelf dingen op, die ze vervolgens in een prullenbak gooit of mee naar huis neemt. Maar dat zou niet
nodig moeten zijn!

Waarom in Paauwenburg?

Daarom in Paauwenburg

Straatnamen verklaard

Uw advertentie 
in de Klaver Vier?

Bel 
0118-462860

EE--MMAAIILL::  

klavervier2010@hotmail.com

In deze rubriek wordt steeds een andere straat uit de wijk belicht en dit keer gaat
het over de Luzacstraat. Een beetje lastig uit te leggen waar die ligt, maar hier
volgt een poging: men komt over de Paauwenburgweg in noordelijke richting tot
de kruising met de Chopinlaan. Daar gaat men rechtsaf en dan de eerste straat
links is de Luzacstraat.

Mr. Lodewijk Caspar Luzac, roepnaam Caspar, werd geboren op 1
augustus 1786 te Leiden en overleed in deze plaats op 18 februari 1861.
Hij volgde een academische studie in Romeins en hedendaags recht aan
de Hogeschool te Leiden van 1804 tot 1810 en trouwde in 1812 met Sara
Cornelia Petronella du Rieu. Zij kregen geen kinderen.
Luzac was een liberale Leidse advocaat en rechter. Hij was een nazaat van
een patriottenvoorman. In 1828 kwam hij in de Tweede Kamer en was
twintig jaar lang één van de voornaamste opposanten tegen de politiek van
de koningen Willem I en Willem II. Hij was medestander van Thorbecke
in 1844 en lid van diens Grondwetcommissie in 1848. Hij werd in dat jaar
minister van Binnenlandse Zaken en Hervormde Eredienst in het kabinet
”De Kempenaer/Donker Curtius”, maar raakte toen spoedig overspannen. Luzac was een hoogstaande, een-
voudige en bescheiden staatsman die zeer werd gewaardeerd door zijn tijdgenoten. Zij prezen hem als edel-
moedige bestrijder van het oude bewind.

Laat je verrassen in de winkel vol ambachtelijk 
en ovenverse lekkernijen van 

Echte Bakker Piet Daane

Piet Daane De  Echte Bakker - www.pietdaane.nl  - info@pietdaane.nl 
Vlissingen (Paauwenburg): van Hogendorpweg 97  - Tel.: 47 19 63  

                                     Walstraat 66 - Tel.: 41 21 24

online winkelgemak: www.pietdaane.nl/shop/

PiePiet Dt Dt Dt Daanaanaanee De Ee chEE
Vlissingen (Paauw

online

Met elke dag een
ovenverse aanbieding...
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Bellamypark 2 - 4381 CJ VlissingenBellamypark 2 - 4381 CJ Vlissingen
tel.: 0118-412 132 - www.devissershaven.nltel.: 0118-412 132 - www.devissershaven.nl

Voor alle notariële diensten

Scheiden zonder rechter?
Vraag vrijblijvend informatie

Coosje Buskenstraat 202
(0118) 410 930

www.notarisherwig.nl

Woning of huisvesting niet naar wens?
Loop geen onnodige risico’s. Financieel of qua bouwveiligheid

 
Woning of huisvesting niet naar wens? 

Loop geen onnodige risico’s, financieel of qua bouwveiligheid. 

 
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

Bartholomeeus Jans, van Sint Janskerke

Grondlegger van ’Paauwenburg’ door Jaco Simons

De zoektocht naar grondlegger van ’Paauwenburg’, was
beslist geen eenvoudige. Er bleken meerdere personen
naar de naam Bartholomeeus Jans te luisteren. En dat
is logisch: Bartholomeeus was vroeger veel voorkomend,
om maar te zwijgen over Jans ofwel ’de zoon van Jan’. 
Het in de inleiding aangehaalde document is een zoge-
heten schepenakte uit 1603 waarin naast de in
Koudekerke overleden Bartholomeeus Jans, ene Pieter
Jans wordt genoemd. Pieter bleek Bartholomeeus’ broer
te zijn, die op dat moment heer van Sint Janskerke was. 
Om het vermoeden te kunnen bevestigen dat de grond-
legger van ’Paauwenburg’ zijn oorsprong in Sint
Janskerke zou hebben gehad, moest de uit 1584 stam-
mende ’Overloper’ (een soort belastingregister) van de
zogeheten Vijfambachten van Walcheren - waar Sint
Janskerke onder viel - uit de archieven worden gehaald.
En inderdaad, in dat eeuwenoude boekwerk treffen we
Bartholomeeus Jans. Hij heeft nog slechts een klein
stukje land in bezit in zijn voormalige woonomgeving.
(foto 1) Bartholomeeus had immers in een eerder sta-
dium het gehucht verlaten. 

’Jans’ verwijst simpelweg naar ’de zoon van Jan’. In de
zestiende eeuw bestonden geen officiële achternamen.
Er werd achter je voornaam vermeld van wie jij een zoon
of dochter was. Omdat er op die manier veel mensen
waren met dezelfde naam, werd regelmatig een extra
(bij)naam toegevoegd. Die toevoeging kon zijn naar
plaats, beroep, uiterlijke kenmerken enzovoort. 
Bartholomeeus Jans werd circa 1555 geboren, waar-
schijnlijk in Sint Janskerke. Hij moet in een vooraan-

staande familie zijn grootgebracht, vooral omdat zijn
oudere broer Pieter Jans ambachtsheer en daarmee de
meest invloedrijke persoon van Sint Janskerke was.

Vertrek uit Sint Janskerke
Het gehucht Sint Janskerke - nog altijd gelegen tussen
Zoutelande en Meliskerke - wordt in 1235 voor het eerst
genoemd. De kerk die er stond was gewijd aan Johannes
de Doper, een volgeling van Jezus. Al in 1439 was het
godshuis in verval geraakt, maar op het Panorama van
Walcheren van Antoon van Wyngaerden uit circa 1550
staat het nog steeds afgebeeld. (foto 2) Er zullen dus
herstelwerkzaamheden of nieuwbouw hebben plaatsge-
vonden. 

De reden voor Bartholomeeus’ reeds vermelde vertrek
uit Sint Janskerke lijkt duidelijk. In de periode 1572-
1574 werd er op Walcheren een guerrilla-achtige strijd
gevoerd tegen de in ons gebied heersende Spanjaarden.
De opstandelingen waren weliswaar succesvol en kregen
het voor elkaar om het Spaanse gezag te verdrijven,

maar lieten de dorpen in
verwoeste toestand ach-
ter. Voor een aantal dor-
pen betekende dit het
einde van een volwaardig
bestaan. Gezien de onze-
kere toekomst vertrokken
hun bewoners naar
elders. 

In 1575 werd besloten
om de ruïne van het
kerkgebouw van Sint
Janskerke af te breken
omdat er niet veel meer
van over was. Omdat een
parochie zonder kerk ten
dode was opgeschreven,

werd Sint Janskerke zowel kerkelijk als bestuurlijk bij
Zoutelande gevoegd. 
De gehavende kerktoren bleef echter nog lange tijd
behouden. Dat was vaker het geval. Kerktorens hadden
ook de functie van herkenningspunt in het landschap en
fungeerden vaak als bakens voor de scheepvaart. Pas in
de zeventiger jaren van de negentiende eeuw werden de
overblijfselen van de toren geruimd. De stenen werden
hergebruikt op fort Rammekens.

Naar Koudekerke
Tussen 1574 en 1585 moet Bartholomeeus de hofstede
- in het Oplandmolenblock in Koudekerke - van Jan
Leunis ’Vlaminck’ hebben gekocht. (foto 3) Daarnaast
nam hij van hem ook grond over in Oud-Vlissingen.
Bartholomeeus Jans huwde de Koudekerkse Mayken
Andries. Samen kregen zij twee kinderen. In 1603 over-
leed hij. We lezen in de genoemde schepenakte over
”landthuys ende hofstede”. In het laatste kwart van de
zestiende eeuw had Bartholomeeus zijn gekochte onroe-
rende goederen uitgebreid. Er verrees vlakbij het
bestaande boerenhuis een groter pand, een ”landt-
huys”, waarin hij met zijn gezin ging wonen. 
Of we het geheel als echte buitenplaats kunnen
beschouwen, is de vraag; in elk geval wel een voorloper
ervan. Wat de omvang was van dat landhuis? Dat is niet
bekend, maar we kunnen ons er best een voorstelling bij
maken. (zie tekening ”landthuys”, door Amanda
Simons) 

Na de dood van haar man vertrok weduwe Mayken naar
Oud-Vlissingen. Dat deed zij om de weg vrij te maken
voor haar schoonzoon en tegelijkertijd neef Huyge
Andries. Mayken bleef - door eigenaresse te blijven van

het grootste gedeelte van de omliggende landerijen - nog
een aantal jaren een flinke vinger in de pap houden. 
In 1607 is Mayken mogelijk hertrouwd, want zij ver-
huisde van Oud-Vlissingen naar de Weststrate in
Vlissingen. Die straat bestaat nog steeds en kunnen we
vinden tussen de Westpoortflat en de Spuistraat.
Huyge Andries was getrouwd met Neelcken, een dochter
van Bartholomeeus en Mayken. Neelcken heette dus
eenvoudigweg Neelcken Bartholomeeus(dochter). 
Erg lang heeft Huyge niet van zijn bezit kunnen genie-
ten, want aan het begin van het jaar 1608 liet hij het
leven. Voorlopig ging zijn weduwe Neelcken de scepter
zwaaien over het landgoed.
Een dochter van Huyge en Neelcken was Andriesken
Huygens (het moge duidelijk zijn dat inventiviteit in het
verzinnen van namen in die tijd niet aan de orde was).
Zij trouwde met Simon Heyndricx uit Biggekerke en
nam het landgoed over. De erfgenamen van Huyge
Andries en Neelcken Bartholomeeus besloten in 1611
om Simon te kwiteren voor wat betreft de roerende en

onroerende goederen. Dat betekende dat men hem vrij-
stelling verleende om het landgoed over te nemen. We
vinden in dit geval dan ook geen ’transportakte’, waarin
de (ver)koop werd bezegeld. We kunnen stellen dat
Simon met zijn neus in de boter was gevallen. Tot 1644
zou hij eigenaar blijven; zijn zoon Jacob vervolgens tot
1671.

Eeuwenoud
De wijk Paauwen-
burg bestaat in
februari 2012 vijftig
jaar; een halve eeuw
oud. Dat is niet
niks. De voorloper
van de buitenplaats
(het ”landt-huys”),
de latere buiten-
plaats zelf én de
boerderij waarnaar
onze wijk is ge-
noemd, hebben

echter minimaal 367 jaar bestaan; van het laatste kwart
van de zestiende eeuw tot aan het jaar 1967. Vele artike-
len in Klaver Vier heb ik er al aan gewijd. 
We kunnen ’Paauwenburg’, inclusief de voorloper
ervan, classificeren als één van de oudste landgoederen
die Walcheren rijk was.

Voorlopig - in de archieven kan er altijd weer
iets verrassends opduiken - kunnen we de
eigenaren van landgoed ’Paauwenburg’ als
volgt opsommen:

Laatste kwart zestiende eeuw tot 1681
Bartholomeeus Jans. Weduwe van Bartholomeeus
(= Mayken Andries)
Huyge Andries. Weduwe van Huyge 
(= Neelcken Bartholomeeus(dochter))
Simon Heyndricx en Andriesken Huygens, dochter
en kleindochter van Bartholomeeus)
Jacob Simon Heyndricx (achterkleinzoon van
Bartholomeeus). Weduwe van Jacob Simon
Heyndricx (= Mayken Jacobs, geen bloedverwant)
1681-1765
Willeboort du Bon. Jean du Bon (zoon van
Willeboort)
1765-1776
Isaac Kluyfhout. Johan Steengracht (onwaarschijn-
lijk, mogelijk fout genoteerd). Isaac Kluyfhout
1776-1798
Adriaan Jansen
1798-1816
Abraham Simpelaar (einde buitenplaats)
Het herenhuis van Paauwenburg werd afgebroken;
de boerderij bleef echter bestaan, onder onafgebro-
ken leiding van de Koudekerkse familie Aarnoutse. 
In 1967 viel ook voor boerderij Paauwenburg het
doek en werd deze afgebroken. De naam
Paauwenburg bleef voortleven in die van een
Vlissingse woonwijk. 
Onze wijk.

Onlangs stuitte ik in het Zeeuws Archief in Middelburg op een ruim vierhonderd jaar
oud document. Na bestudering ervan bleek, dat er op de plek die later ’Paauwenburg’
ging heten, al in het laatste kwart van de zestiende eeuw een landhuis stond. De grond-
legger van het landgoed was Bartholomeeus Jans, die vanuit het nog altijd bestaande
gehucht Sint Janskerke naar Koudekerke was gekomen.
Bijna honderd jaren lang bleef het bezit binnen de familie. Van Bartholomeeus Jans via
diens dochter en kleindochter tot zijn achterkleinzoon Jacob Simon Heyndricx. Over de
familie Heyndricx schreef ik in de vorige editie van Klaver Vier.

(foto 1) Uit de Overloper van de Vijfambachten, uit 1584. In het midden staat: ’Bartolomeeus Jans’. Hij
heeft nog een bescheiden stukje land in bezit in Sint Janskerke. 

Impressietekening van het ”landthuys”, door Amanda Simons

(foto 3) Uit de Overloper van de Westwatering, uit 1585. ’Hofstede ende bogaert. Berthls. Jans de (= van) Jan
Loonis’. Daaronder staat: ’hofstede daer hy woondt’. Dat betekent dat Bartholomeeus hier permanent woonde.

autotaalglas
laat je niet barsten
0800-0828

Autotaalglas Vlissingen
Gildeweg 13

autoruit stuk?

(foto 2) Sint Janskerke - tussen Zoutelande en Meliskerke - op de kaart van Walcheren van Antoon van Wijngaerden, ca. 1550.



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

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

Prettig leven, 
ook met zorg
0118 - 448 448
www.werktvoorouderen.nl

De natuur in Paauwenburg Margreet Geurts-Weerts

Een Kwak in Paauwenburg
Eind juli stond er een, voor mij, een bijzondere
vogel bij de vijver in onze tuin. Ik had de specifieke
kenmerken onthouden. Een in elkaar gedoken
vogel met grijsachtige snavel en gele poten. Aan de
zijkant witte vlekken.Door het zoeken in een vogel-
boek dacht ik dat het een roerdomp zou kunnen
zijn. Via Terra Maris, waar ik bevestiging zocht,
kwam ik in telefonisch contact met iemand van het
Zeeuws Landschap. Hij liet mij de vogel beschrij-
ven. Ik vertelde erbij dat de vogel zich niet zo
gemakkelijk liet wegjagen.
Antwoord van de kenner was: ’Dan is het geen roer-
domp, want die is erg schrikachtig of maakt zich
heel smal en lang als hij b.v. in het riet staat. Het
moet een jonge kwak zijn’. Daarna hebben we foto’s
uitgewisseld per e-mail. Op zijn foto staat een jonge kwak  in het riet in de natuur. Op mijn foto staat een jonge
kwak op de gewassen grinttegels naast de geraniumbak in onze tuin in Paauwenburg. De jonge kwak is al zes
keer geweest. Het is een pracht vogel, maar het is minder leuk voor de vijver. Om de reiger kwijt te raken, heb-
ben we visdraad hoog boven de tuin gespannen. Dat heeft resultaat, want de reiger komt niet meer. De visstand
is verbeterd. De kwak heeft een kleinere spanwijdte en vliegt gewoon tussen de visdraden door en lust ook wel
een visje!

Kwak (Nycticorax Nycticorax).
Een volwassen kwak heeft een zwart-wit-grijs verenkleed. Een jonge (juveniel) is bruin met vlekken op de
flank. De kwak is een reigerachtige. Lengte volwassen kwak tot 65 cm. Ze broeden in kolonies in moeras of
aan de rand van een vijver of rivier. Ze leggen drie tot vijf eieren. Eén keer per jaar tussen april en juli. Ze eten
vooral vis, amfibieën en insecten .Het is een zeldzame zomergast (april - september). Ze staan sinds 2004 op
de rode lijst als niet meer wild voorkomend. Enkele exemplaren overwinteren in Nederland in de Biesbosch.
In Vlaanderen staan ze, als zeldzaam op de Vlaamse rode lijst.
Overwinteringgebieden zijn: Spanje, Noord-Afrika of Afrika ten zuiden van de Sahel.

Margreet Geurts-Weerts

Naschrift redactie:
Blijkbaar rukken de Kwakken op in Nederland. In augustus meldde Trouw een exemplaar in de omgeving
van Alphen aan de Rijn. Ontsnapt uit Avifauna, zo dacht een deskundige. Dat zal niet het geval zijn
geweest met onze ’Kwak’…

Kwak in de natuur.

Kwak bij de vijver van de familie Geurts.

Oud brood
Verschillende keren hebben we geprobeerd ze te tellen: de jonge ganzen die in juni tot vermaak van velen (en
ergernis van weinigen) de grasvelden langs de watergang in bezit namen. Het leek één groep, maar het waren
er bij nadere beschouwing drie, want er waren steeds zes volwassen vogels bij. Je kon ook zien dat jongen die
vermoedelijk uit hetzelfde nest afkomstig waren een soort subgroepen vormden. Knap van die beesten, want
ze waren met z’n dertig- tot veertigen en ze zagen er allemaal hetzelfde uit. Het meest leken ze nog op Grauwe
Ganzen, maar vogelkenners zullen ze ongetwijfeld indelen onder de noemer ’Soepganzen’, een tamme,
gemengde boerderijsoort waartoe ook de vaste witte bewoners van de Paauwenburgweg worden gerekend. De
’witte groep’ dreigde overigens flink in de verdrukking te komen. Je zou denken dat deze grote dikkerds zich
niets gelegen zouden liggen aan die slanke grauwe nieuwkomers, maar niets was minder waar. De kleine kren-
gen gingen die witte lobbesen gewoon te lijf!

Toen we eind augustus terugkwamen van ruim een maand vakantie, lag Paauwenburg er nog steeds zo bij als
toen we vertrokken, alleen... waar waren onze nieuwe ganzen gebleven?
Navraag heeft tot dusver niet veel opgeleverd (misschien kan iemand deze wijkkrant van de juiste infor-
matie voorzien?). 
Bekend is wel dat de ganzen bezig zijn geweest met vliegoefeningen. Hoewel ons ooit is verteld dat vogels eigen-
lijk niet van vliegen houden, hebben in dit geval onze vrienden misschien toch massaal het luchtruim geko-
zen en zijn ze de wijde wereld gaan verkennen.
Nog een mogelijkheid: al eens eerder heb ik er in deze kolommen op gewezen dat de gemeente geen dure
externe lieden hoeft in te huren om ganzen en ander gevogelte te vangen. Als het te druk wordt - en er dus
een tekort ontstaat aan gras en oud brood - zoeken vogels gewoon een andere plaats van bestemming.
Maar wat ook nog kan: de gemeente heeft (zie vorige aflevering Klaver Vier) verteld dat er dit jaar geen actief
ganzenvangbeleid plaats vindt. Maar ja, als we de PZC moeten geloven, dan vergadert de gemeentelijke poli-
tiek dikwijls zonder dat wij er iets vanaf weten. Dus, zou het dan toch...
Het blijft dus gissen, maar onze witte dikkerds weten zich in elk geval bevrijd van hun concurrenten. Uw oude
brood is aan hen nog steeds welbesteed!

PS: Misschien zijn onze ganzen óók op vakantie en zijn ze al terug als deze column onder uw ogen komt!

Observaties door Jan van ’t Eiland

Sam’s Kledingactie
Evenals vorige jaren wordt er weer een inzamelingsactie gehouden voor Mensen in Nood (Sam’s kledingactie) en wel
op 20 oktober a.s. van 19.00 uur tot 20.30 uur in de Open Hofkerk. 
De kleding wordt verkocht aan de kledingverwerkende industrie en de opbrengst wordt gebruikt voor projecten in
ontwikkelingslanden. 
Voor informatie kunt u contact opnemen met Leen Minderhoud van de werkgroep Kledinginzameling Heilige Maria
Parochie Walcheren. Tel.467111.

MijnMening: Bridgeclub
In het maart-nummer van Klaver-vier staat het verhaal
van de terugkomst van de bridgeclub 
’De Vlissingse Fles’ naar het Open Hof. Het is natuur-
lijk fijn, dat de oudste club van Vlissingen weer terug
is in de buurt, maar… er is nóg een echte
Paauwenburgse bridgeclub: Scaldis, die in januari
1958 is opgericht en al jaren in het Majoraat speelt, op
maandagavond van half acht tot kwart over elf. Scaldis
telt een kleine 70 leden. Er kan ook op middagen wor-
den gespeeld en dan in Ter Reede. Wie zin heeft om
mee te spelen: Inlichtingen middagclub bij de heer 
J. Sluysmans tel. 466580. Avondclub bij de secretaris:
J. Keersemaker, tel. 473 096.


