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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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Oud-chef: beplanting zal beter worden

Snoei-offensief valt slecht bij meeste bewoners

Ze was de enige niet, die kritiek uitte op de omstreden
snoeiplannen van de gemeente. Zo wond Marija Mens-
Schoonheim uit de Savornin Lohmanlaan in de Lezers
Schrijven-rubriek van de PZC er geen doekjes om: ’Ik
was jaloers dat in Middelburg de bewoners wel zijn inge-
licht over snoeiplannen, in tegenstelling tot Vlissingen.
Hier heeft de gemeente alles, maar dan ook alles wat
gemeentegroen was met de grond gelijk gemaakt. We
zijn niet ingelicht, het gebeurde voor onze ogen. De tele-
foon van de groenvoorziening stond roodgloeiend van
verontruste Paauwenburgers. We kijken nu op huizen
waarvan we eerder alleen de daken zagen. Het is om te
huilen. Mooie groene Paauwenburg is geamputeerd. Wat
een wanbeleid!’.

Biodiversiteit
Desgevraagd wil Paauwenburger en natuurvorser Peter
Meijninger, landelijk maar ook internationaal gezagheb-
bend op het gebied van vogels en planten (Google op
internet), er wel iets over zeggen. Hij stelt dat dit enor-
me snoeien een ernstige aanslag is op de biodiversiteit
in de wijk. Nu de bosjes en de struiken verdwenen zijn,
kunnen de vogels daar niet meer schuilen, broeden en
fourageren. En niet alleen de vogelwereld is ernstig ver-

stoord, ook bij de insecten is grote schade aangericht.
Rupsen, poppen, vlinders en nachtvlinders zijn verdwe-
nen.

Niet alleen de stadsvogels, maar ook de vele trekvogels,
die nu terugkeren, zijn hun territorium kwijt, om van
dieren als egels en muizen maar te zwijgen. Voor al die
soorten zijn de voedselbronnen grotendeels verdwenen.
Meininger: ’Ik heb er natuurlijk best begrip voor dat er
af en toe gesnoeid moet worden. En ik kan ook nog wel
begrijpen dat er een beleid is om een beplanting te krij-
gen die minder arbeidsintensief is. Maar zo rigoureus
als het snoeien nu is aangepakt, kan niet goed zijn. Het
had veel meer gefaseerd moeten gebeuren, waardoor
rekening kon worden gehouden met vogels, insecten en
andere dieren’.

Onveilig
Kritiek was ook te horen van raadslid Lou Waterman van
de Partij Souburg-Rithhem, die het in de Blauw Geruite
Kiel in De Faam ook had over kaalslag. Net als in
Paauwenburg is ook in Souburg veel gemeentelijk groen
achter de huizen verdwenen: ’Het geeft een onveilig
gevoel nu de tuin open en bloot aan de straat grenst. Een

gemakkelijke toegang voor eventuele inbrekers. Ik heb
wel moeite met de wijze waarop het werk is uitgevoerd.
Ik vrees dat we zeker nog twee jaar moeten wachten voor
de vogels weer kunnen nestelen’.

Woordvoerders van de sectie groen schermen er mee dat
alle nu braak liggende grond, onder meer langs het
Offenbachpad, in het najaar herbeplant zal worden.
Welke planten er in komen is nu nog niet bekend, maar
het zal jaren duren voor die planten tot enige wasdom
zijn gekomen.
Wijkambtenaar Bert van Leiden geeft toe dat er veel
’negatieve geluiden’ over deze affaire in de wijk zijn te
horen, ’maar er zijn ook veel positieve geluiden’. Hij
stelt dat de mensen die tegen dit massale snoeien zijn
’primair, emotioneel en zonder kennis van zaken reage-
ren’.

Huilverhalen
Wim van de Pool, de vroegere chef van de sectie groen
van de gemeente Vlissingen, kan het daar wel mee eens
zijn. ’Vooral mensen van bijvoorbeeld de vogelbescher-
ming kunnen bij dit soort zaken enorm emotioneel rea-
geren en met huilverhalen komen’. In de jaren zeventig
van de vorige eeuw was Van de Pool zelf betrokken bij het
ontwerpen van het groenplan voor de wijk
Paauwenburg.

’Ik heb de nieuwe plannen bekeken en ik kan het er wel
mee eens zijn. Hoe het uiteindelijke resultaat zal zijn,
weet ik natuurlijk nog niet, we moeten eerst de nieuwe
beplanting afwachten, maar dat het beter zal worden is
duidelijk. Er is veel veranderd in de opvattingen over
groenvoorziening. Vroeger moest het allemaal intiem
zijn, dichte bosplantsoenen. Maar nu moet het allemaal

transparanter zijn. Veel mensen vinden het eng als ze
langs dichte bosjes en struiken moeten lopen of fietsen.
En dat het nu op sommige plaatsen nog erg kaal is, ja
daar is weinig aan te doen, de natuur herstelt sneller
dan menigeen denkt, maar er is vanzelfsprekend wel tijd
mee gemoeid’. De voorlichting van de gemeente had de
bewoners duidelijk moeten maken, dat het niet alleen
ging om snoeien van de bestaande beplanting, maar ook
om vernieuwen.

Nu de cirkelzagen en de snoeimessen eindelijk zijn uitgeraasd, is pas goed te zien hoe-
veel groen uit Paauwenburg is verdwenen. Nog altijd is het enorme snoeioffensief bij
veel bewoners van de wijk het gesprek van de dag. Ter illustratie: in de rij voor de
kassa van supermarkt Emté zei een jonge vrouw tegen haar vriendin: ’Ik dacht dat er
hier een vreselijke plantenziekte was uitgebroken en dat daarom alles tegen de vlak-
te werd gemaaid. Dit is geen snoeien meer, dit is vernietigen. De hele wijk is veran-
derd’.

Door het dichte opgaande groen was eerst geen schutting zichtbaar langs het Offenbachpad. Nu is de aanblik zo armoedig dat de afzetting
meer lijkt op de afrastering van een vervallen woonwagenkamp. Foto: Sjaak van der Linde

Wijkambtenaar Bert van Leiden laat weten: ’De gemeente is toch niet verantwoordelijk voor de schuttingen die de bewoners hebben neer-
gezet’. Maar feit is dat hier en daar het aanzien van de wijk er niet op is vooruitgegaan, zoals hier op de hoek van de Groen van
Prinstererlaan en de Sloeweg. Foto: Sjaak van der Linde

Joop Cieraad overleden
Enkele weken geleden is op 78-jarige leeftijd
Joop Cieraad overleden. Tal van jaren was de
heer Cieraad een bekende persoonlijkheid in
de wijk Paauwenburg.
Onder meer had hij in de jaren negentig van de
vorige eeuw enige tijd zitting in de wijkraad. Ook
was hij eind jaren negentig en in de eerste jaren van
deze eeuw voorzitter van de redactie van de wijk-
krant Klaver Vier in Paauwenburg, als opvolger van
Arno Wouters. Negen jaar geleden zette hij om
gezondheidsredenen een streep onder zijn activitei-
ten voor de wijkkrant.

KONINGINNEDAG 2012
30 april in Paauwenburg

Zie programma op pagina 4



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
Dinsdagavond Bridgeclub de Vlissingse Fles 19.30 u.
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 

Di.morgen 09.30.-11.30 computer instr. dhr. Keulemans
Di.middag 14.00-16.00 computer instr. dhr. Huisman
Di.avond 19.30-21.30 crea diverse technieken
1e woe. vd mnd: 10.00-12.00computer overleg;

3e di. v.d. mnd. op afspraak

Woe.morgen 10.00-12.00 cabaretgroep Out of Controle
Woe.middag 13.30-16.00 koersbal
Woe.middag 13.30-16.00 darten
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
22 april: 13.30 uur Bingo

Activiteiten door anderen in Campus de Ruyter
Ma.middag zanggroep ’Zokantook’ tel. 0118-463250
Ma.avond bridgegroep ’Scaldis’ tel. 0118-417047
Woe.avond Afslankcursus 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 bedrijfshulpverle-
ning. 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 berei-
ken 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

Ook voor feesten en partijen

www.racketcentrum.com

0118-414957
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

REDACTIE: Sjaak van der Linde; Dimphy Brunke;
Joop van den Berg; Henk van Vlimmeren

E-MAIL: klaver4krant@zeelandnet.nl 

OPMAAK: Ali Rozeboom; Izaak Brunke

BEZORGING: Kees de Jonge: 46 20 34

AQUISITIE: Alan Bakx

FOTOGRAFIE:
Fons Wijnacker (tenzij anders vermeld)

TECHNISCHE REALISATIE:
MEDIA58 - Vlissingen

Oplage: 2850 exemplaren

Telefoon REDACTIE en ADVERTENTIES: 46 28 60 

Colofon
BOOMGAARDWINKEL

SERIER
Jac. v. Beierenweg 2
Koudekerke
Naast Lammerenburgweg

DDee  wwiinnkkeell  iinn  uuww  
eeiiggeenn  oommggeevviinngg

wwaaaarr  hheett  ffrruuiitt  lleekkkkeerr  iiss!!
Geopend: 
Dinsdag en vrijdag van 13.00-17.00 uur
Zaterdag van 9.00-16.00 uur. 

Vrienden van Paauwenburg Voorzitter: Sjef van Wijnen - tel.: 461133
secretaris: Albert Verhage - tel.: 461148

Koninginnedag maandag 30 april 2012 - Wijkcentrum Open Hof - Thema: Cowboys en indianen veroveren
Paauwenburg (zie programma in deze krant). - 50-jarig jubileumfeest wijk Paauwenburg: eind augustus begin
september.

www.shop54.nl
Scheldestraat 54

Vlissingen - Tel.: 0118-417423

AANBIEDING
JASSEN

NU MET 35%



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

In Klaver Vier van februari 2012 komt op pagina 4 in het
artikel over de groenvoorziening in onze wijk de volgen-
de zin voor: In de wijkraad Paauwenburg waren ook al
geluiden te horen dat communicatie met het gemeente-
bestuur vaak uiterst moeizaam verloopt.
Deze mededeling moet op een vergissing van de auteur
berusten. Onze secretaris, Henk van Vlimmeren, die ook
zitting in de redactie van Klaver Vier heeft, deelde ons
mede dat hij juist enige malen op redactievergaderingen
heeft gemeld dat zijn communicatie met het gemeente-
bestuur en de ambtenaren voortreffelijk is. Dat blijkt
ook wel uit de lijst van bereikte resultaten die werd gepu-
bliceerd op pag. 4 van het december nummer van Klaver
Vier.
Wijkraad Paauwenburg
Leen Rottier, voorzitter
Secretariaat: Troelstraweg 379, 4384 GT Vlissingen
(0118-474 882)

Snoeien Paauwenburg; 
vergunning en herplanten bomen
Naar aanleiding van het grootschalig snoeien en afzagen
van bomen in onze wijk ben ik op zoek gegaan naar
informatie op de gemeentelijke website; ook mede naar
aanleiding van jullie artikeltje in Klaver Vier
Ik heb mij ook gedurende het snoeiproces steeds afge-
vraagd waarom er zoveel bomen moeten verdwijnen en
of de wijkraad hierbij niet betrokken is. Op de website
van de gemeente staat dat de wijkraad geinformeerd is,
maar dat is toch iets anders dan betrokken. Uit het arti-
kel in Klaver Vier kwam hetzelfde beeld naar voren,
teveel, te groot, en te weinig (communicatie).
Ik heb heden gebeld met communicatie van de gemeen-
te. Dat was niet zo n vriendelijk gesprek. Mevrouw vond
bijvoorbeeld dat ik niet zonder haar inmenging kon bel-
len met iemand die er meer van wist, want zij gaf mij
geen antwoord op mijn vragen. 
Op de website van de gemeente staat alleen informatie
over het snoeien en rooien van struiken. Er zijn echter
ook meer dan 100 bomen afgezaagd sommige meer dan
25 - 30 cm in doorsnee waaronder een aantal heel oude
pruimenbomen. Onze buurt beleefde daar ieder jaar
veel plezier aan van de bloesem tot het samen rapen van
de pruimen.
Bij de huidige stompen is het niet gezellig meer. Dit
waren in onze ogen waardevolle bomen die niet ziek
waren maar op papier vast in de weg stonden.
Ik heb gezocht naar een verleende vergunning voor het
afzagen van al deze bomen (die niet meer uitlopen) en
een herplantingsverplichting. Die vond ik niet.
Inmiddels ben ik gebeld door iemand van afdeling
Leefbaarheid. Er is geen vergunning verleend. Alleen
nodig voor bomen met een omvang groter dan 25 cm.
Als het om ’dunning’ gaat hoeft er geen vergunning te
worden verleend. Alles valt nu onder deze dunning. Zo
kom je dus als gemeente onder de vergunning uit en is
herplanten van bomen ook niet aan de orde.
Het verhaal van de pruimenbomen werd ook onderuit-
gehaald. Het waren geen waardevolle pruimen maar zg
kerspruimen. Ze waren ook niet oud die bomen. Dat zag
meneer door de telefoon op afstand want ze stonden niet
in zijn plannen. De doorsnee van deze bomen was meer
dan 40 cm. 
Wij hebben zelf ervaring met het onderhoud van zg
’hoog groen’ achter ons huis. We hebben enkele jaren
geleden geprobeerd een meter bij de tuin te kopen. Dat
is afgewezen want de bestemming was ’hoog groen’.
3 jaar geleden is het hoge groen wegens onderhoud kort
gezet. De meeste bomen zijn ook afgezaagd. Ieder jaar
als het uitloopt komt er weer een ploeg van de gemeen-
te die alles dood spuit. Het hoge groen is daardoor niet
meer uitgelopen en sommige kleine bomen ook niet.
De gemeenteopzichter is komen kijken en zegt niet te
weten wie alles doodspuit. Dat is natuurlijk niet erg aan-
nemelijk. We zullen dit jaar weer bezwaar maken.
De meneer van Leefbaarheid wist te vertellen dat dit juist
beleid was. Het vak wordt ’zwart gehouden’ waardoor het
beter is voor de herplant. Wanneer die herplant er komt

wist hij niet. Wel een prachtig verhaal over hoe mooi het
wordt in de toekomst met al dat geplande reguliere
onderhoud. Het klopt echt niet. Verschillende mensen
weten van elkaar niet wat ze doen. Dit voorbeeld geef ik
aan omdat ik vrees dat voor de rest van de wijk het er net
zo uit zal gaan zien.
De gemeente heeft namelijk aangekondigd om bepaalde
vlakken te zullen behandelen zeg maar doodspuiten of
zwart houden.
Natuurlijk kan een gemeente niet met alle burgers over-
leggen over snoeiplannen. Maar een dergelijk ingrijpend
plan had naar mijn mening wel een inspraak en infor-
matieronde verdient en dan bij voorkeur met medewer-
king of in overleg met de Wijkraad.
Ik doe een voorstel aan alle lezers van Klaver Vier. Aan
alle huizenbezitters en huizenbewoners: stuur een
bezwaarschrift aan de gemeente voor verlaging van de
WOZ waarde. De waarde van de woningen is achteruit
gegaan door het verdwijnen van (ook volgens
Leefbaarheid) aanzienlijke hoeveelheden groen in de
wijk en het tevoorschijn komen van honderden lelijke
schuttingen (ook leuk voor onze zo gewaardeerde toe-
risten die hier voorbijfietsen).
Hierbij spreken we nog niet over het verdwijnen van heel
veel vogels uit onze wijk nu ze geen gelegenheid meer
hebben om te nestelen.
Graag zou ik van de wijkraad vernemen wat het infor-
meren door de gemeente inhield. Ik had graag in een
eerder stadium hiervan geweten. Nu er geen vergunning
nodig was lukte dat niet.
Gerda van Leeuwen

Problemen met vrachtauto’s
Wij van EMTE Vlissingen vinden dat we in het Klavervier
van februari als bedrijf negatief worden belicht als het
gaat om de problemen met vrachtauto’s. De vrachtauto-
’s die op de foto’s staan zijn inderdaad van onze lever-
anciers maar hebben zolang als wij in Paauwenburg zit-
ten nooit schade toegebracht aan een auto van een
buurtbewoner of klant. De rechtse foto laat zien dat NIET
de vrachtauto fout is maar de kleine donkere auto die
een gevaarlijke situatie laat ontstaan.
Wij doen er alles aan om de toeleveranciers van ons
bedrijf zo min mogelijk overlast te laten veroorzaken
naar onze buren en medebewoners van de wijk
Paauwenburg. Bij ontvangst van de brief en navraag bij
de gemeente blijkt dat onze Duitse collega diegene is die
de problemen veroorzaakt en niet EMTE.
Wij wilden dit even melden.
Namens het EMTE Team,
C. D. Vader

Ik weet niet wie het stuk in de vorige wijkkrant heeft
geschreven over het snoei-offensief waarin de gemeente
Vlissingen is uitgebarsten, maar ik wil de schrijver graag
een compliment geven. In niet mis te verstane woorden
wordt het beeld op papier gezet waar veel bewoners van
Paauwenburg tegenaan zaten/zitten te kijken.
Het is in- en intriest hoe een gemeente door kan slaan
in iets, waar ze eerst voor jaren niet naar hebben omge-
keken of niets aan hebben gedaan. Of, zoals één van
mijn buren al zei: Dit is voor het eerst in 30 jaar dat ze
aan de groenstrook bezig zijn hier aan het fietspad.
Wat nu gebeurd is geen onderhoud meer te noemen,
maar een kaalslag. Er wordt rucksichtloss gezaagd en ik
vraag me af hoeveel egels hiervan al het slachtoffer zijn
geworden. En als ik dan lees hoe iemand van de afdeling
communicatie tekeer gaat, dan gaan mijn haren recht
overeind staan. Want zoals schrijver het al zegt: De
gemeente heeft niets, maar dan ook niets gecommuni-
ceerd over haar plannen. De gemeente Vlissingen en
vooral de afdeling communicatie zou zich dood moeten
schamen. 
Ik wil nogmaals mijn complimenten geven aan de
schrijver/schrijfster, hij/zij verwoordt precies wat ik
denk als ik door het park wandel.
Leny Provoost

MijnMening Email: klaver4krant@zeelandnet.nl

De Foto Van Fons

Een ander Paauwenburgs bedrijf verkeert in ongewisse
toestand, namelijk ’Jeremiasse fitness en tweewielers’.
Het pand staat te koop of te huur en Martin Jeremiasse
laat weten dat zijn bedrijf overweegt de activiteiten te
concentreren op één centrale locatie die goed in het
zicht ligt voor het verkeer. Goes komt hiervoor in aan-
merking, hoewel ook Vlissingen in beeld is geweest,
maar het schortte aan gemeentelijke medewerking.
’Sluiting van de Vlissingse vestiging kan - populair
gezegd - een kwestie van weken zijn, maar ook van
jaren. Het hangt af van de commerciële belangstelling
voor het huidige pand’, aldus Jeremiasse, die benadrukt
dat de ’Paauwenburg’ op zichzelf goed rendeert.
In het pand van de videotheek, dat eigendom is van Lidl,
zijn meteen slopers en bouwers aan de gang gegaan. Er

komt dus iets nieuws. Meestal staat er dan een groot
bord, in de trant van: ’Binnenkort opent... hier zijn deu-
ren’. Zo’n bord ontbreekt, maar Lidl deelde ons mee dat
men hier een bakkerij gaat beginnen, dwz een winkel
waar men lunchbroodjes die al bijna klaar zijn, zal
afbakken.
Ook gaat de Lidl dicht tot 13 juni, zoals iedereen  al heeft
kunnen lezen op aankondigingen in de winkel.
In tegenstelling tot allerlei geruchten, blijft de ingang op
dezelfde plaats, waarbij wel wat extra ruimte onder de
luifel wordt gemaakt en blijven het cafetaria en het
Chinees restaurant gespaard.
En voor wie zijn was de deur uit doet: het inleverpunt
Videotheek is vervangen door groentenhandel ’Hans
Vers’.

Videotheek weg, Jeremiasse
nog niet en Lidl gaat ze
bruin bakken en verbouwen

’Snoei-offensief ’

De wijkkrant Klavervier’, 
meestal lees ik hem met veel plezier, 
deze keer een artikel zonder schrijversnaam
’t brengt de wijk geen faam.

Een ongenuanceerd verhaal 
de wijk zonder groen, kaal
de vogels geen broedplaats meer, 
de gemeente krijgt een sneer. 

Groenbeheer is vakmanschap, 
op tijd verjongen, snoeien, rap, 
‘t brengt jong nieuw leven 
in voor of najaar, om het even.

Die ruimte, een verademing, 
zonlicht, vergezichten, 

kan er uren over dichten, 
snoei veroorzaakt nieuw begin.

De vogels vinden andere heesters, 
daarin zijn ze meesters, 
de gemeentewebsite licht ons voor, 
dat is hun plicht, ze gaan er voor.

Die website moet je wel bekijken, 
anders blijft het kijven, 
groen dat vraagt om onderhoud, 
door de vakman die ‘t beschouwd.

’t Artikel is niet naar mijn zin, 
’t brengt alleen maar wrevel/onmin 
en t’ stoort mij nog het meest, 
schrijver blijft bij je leest.

Opgeschreven door Ab de Jonge Verdilaan

Hoewel de eigenaar ons kortgeleden verzekerde nog door te gaan met zijn videotheek,
ondanks de moordende concurrentie van Internet, heeft hij na een korte maar
krachtige opruimingsactie de deur definitief gesloten. Daarmee is tegelijkertijd een
van de laatste videotheken op Walcheren ten offer gevallen aan het digitale tijdperk.



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
Tel.: 0118-465474 / Fax: 0118-463487

Maandag, donderdag en vrijdag van 8.00-18.00 uur
Dinsdag en woensdag van 8.00-21.00 uur

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

Openbare vergadering
Noteer nu al in uw agenda dat de wijkraad Paauwenburg
op 14 mei weer een openbare vergadering organiseert.

Notaris Mr. Guido Herwig zal na de pauze spreken over
erfrecht, kosten, schenkingen, testamenten enz.
Als u op dit gebied vragen heeft kunt u die vanaf nu
doorgeven aan Mr. Herwig op telef.no. 0118 - 474 882.
Uw vragen worden dan op 14 mei tijdens de bijeenkomst
in de lezing verwerkt.

De vergadering begint om 20.00 uur en vindt plaats in
de Theo Thijssenschool, Troelstraweg. Zaal open vanaf
19.45 uur

�ieuws van de wijkraad
door Henk van Vlimmeren

Coby Imanse-Ventevogel is een Vlissingse in hart en nie-
ren en is dat gebleven tot vandaag de dag. Een blauwe
maandag moest ze noodgedwongen in Middelburg
wonen, maar de blijdschap was groot toen ze terug kon
keren naar haar geliefde Paauwenburg.

Coby werd geboren in 1947 in de Sint Jacobsstraat, waar
haar vader eigenaar was van herenmodezaak Ventevogel.
In augustus 1963 vertrok zij met haar ouders naar de
Thorbeckelaan 15, het huis dat zij later van haar ouders
kocht. ’In dit ouderlijk huis krijg je mij nooit meer weg’,
zegt Coby stellig.

Zeer positieve geluiden maken deel uit van Coby’s
indruk over Paauwenburg. ’Maar denk niet dat het altijd
zo is geweest, hoor. Toen mijn ouders de binnenstad ver-
lieten en in the middle of nowhere gingen wonen, vond
ik dat vreselijk. Mijn zus was net het huis uit en ik moest
als meisje van 16 jaar in een kaal, winderig en landelijk
gebied als Paauwenburg gaan wonen. Er waren slechts
een paar buren, maar die waren in mijn ogen erg oud.
Ik voelde mij ’enig kind’.
Die felle wind was voor haar ouders trouwens een
onaangename herinnering aan de stormramp van 1953,

waarbij het water door de Sint Jacobsstraat liep en een
hoop ellende veroorzaakte. ’Wat ik nooit zal vergeten is,
dat er op een goeie dag eens een koe in onze achtertuin
liep. Dan weet je niet wat je meemaakt als je net bent
verhuisd vanuit de stad’.

In 1970 ging Coby het huis uit, trouwde en kreeg haar
eerste kind. ’We gingen wonen in één van de maison-
nettes aan de Van Hogendorpweg. Vanaf dát moment
werd Paauwenburg een heerlijke wijk voor mij en dat is
het nog steeds!’
’In 1974 was het tweede kind op komst en zochten we
meer woonruimte. In Paauwenburg viel er op dat
moment niets te huren of te kopen. We waren genood-
zaakt om naar Middelburg te gaan. Dat was het niet voor
ons. Al in 1975 waren we terug in onze wijk, in de
Wagnerlaan in een prachtig hoekhuis. Wat was ík blij’.

In 1990 kocht Coby haar ouderlijk huis omdat haar
moeder er niet meer alleen wilde wonen. Er zijn nog
plannen geweest om het huis van een verdieping te voor-
zien, om samen met moeder hier te gaan wonen, maar
het bleef slechts bij plannen.
Even is er een negatieve periode geweest. Die had vol-

gens Coby te maken met een inbraakgolf, waardoor
Paauwenburg een slechte naam dreigde te krijgen. Door
grote inzet van gemeente en (vrijwillige) mensen die
hart hadden voor onze wijk, is dat verholpen.

Tot slot vraag ik, vanwege mijn passie voor boerderijen

en buitenplaatsen, naar Coby’s herinneringen aan boer-
derij Paauwenburg, waarnaar onze wijk is genoemd. Die
heeft zij echter niet. ’Dat heeft vermoedelijk te maken
met mijn leeftijd destijds en mijn heimwee naar de
stad’.

Jaco Simons

’Paauwenburg is voor mij als een warme jas’
Ik ken jou. 25 jaar geleden heb jij mijn dochters pianoles gegeven. Je studeerde nog.
Lang en dun was je toen. Wat ben jij kolossaal geworden!’
’Ja, wat wil je, na zoveel jaar is de kans groot dat de grijze haren niet meer te tellen
zijn en de weegschaal allang je beste vriend niet meer is. Maar ach, als dat alles is…’,
antwoordde ik. 
Zo begon het gesprek dat ik met Coby Ventevogel had. Geweldig, die Vlissingse direct-
heid. Ik hou er van!

Coby Imanse-Ventevogel.

KONINGINNEDAG 2012
in Paauwenburg
Maandag 30 april - Wijkcentrum Open Hof

Cowboys en Indianen
veroveren Paauwenburg
09.30 tot 10.45 uur:

Paauwenburg ontwaakt
Lawaaioptocht met versierde fietsen 
en een dweilband voorop. 
Het is de bedoeling dat de kinderen (en de ouders
die meelopen) zich verkleden in Western tenue.

11.00 tot 12.00 uur:
Een leuke kindervoorstelling
in de Open Hofkerk. Na afloop is de prijsuitreiking
van de versierde fietsen.

13.00 tot 16.00 uur
Kindervrijmarkt
(rommelmarkt alleen dóór en vóór kinderen).
Western avonturen klauterglijbaan.
Er kan door de cowboys en indianen op pony’s
gereden worden.

Er is verkoop aanwezig voor de inwendige mens.
Bij mooi weer is het terras voor Open Hof geopend.

De Vrienden van Paauwenburg wensen u allen een zonnige en gezellige dag toe. 

Ochtendprogramma 09.30 uur tot 12.00 uur

Paauwenburg ontwaakt
Verzamelen bij Open Hof vanaf 09.30 uur en om
09.45 uur tot 10.30 uur gaan we met z’n allen
achter de dweilband aan als cowboy of indiaan
op de versierde fiets om alle Paauwenburgers
wakker te maken. Na afloop worden alle ver-
sierde fietsen opgesteld op het plein bij Open
Hof, om te worden beoordeeld door de jury.
Hang een kaartje aan de fiets met naam en leef-
tijd. De meeste kans op een prijs maken de
mooiste cowboys (cowgirls) en indianen (squ-
aws)

Kindervoorstelling 
De kindervoorstelling is van 11.00 uur tot 12.00
uur in de Open Hofkerk. Alle kinderen kunnen
naar de voorstelling komen kijken. Kom a.u.b.
wel op tijd, wie later komt, verstoort de voor-
stelling. Ook willen we dat de kinderen helemaal
vooraan zitten en dat de ouders achteraan in de
zaal plaats nemen en... Ssssstil zijn.
Na afloop van de voorstelling worden de prijzen
uitgereikt aan de kinderen die hun fiets en zich-
zelf het mooist versierd hebben. Bij het verlaten
van de voorstelling krijgen alle kinderen een ver-
rassing.

Middagprogramma 13.00 uur tot 16.00 uur

Kindervrijmarkt
aanvang uitstallen van de spullen vanaf 12.30
uur. De vrijmarkt is op de Alexander Gogelweg.
Kinderen tot 14 jaar mogen hier alles verkopen
wat ze willen.
Iedereen meld zich bij de marktmeester en
krijgt een plaats toegewezen. Het is handig om
zelf een oud vloerkleed of een zeil mee te

nemen waarop alles uitgestald wordt. De vrij-
markt is uitsluitend bedoeld voor kinderen. Het
is volwassenen en handelaren niet toegestaan
om deel te nemen!

Ponyrijden en de Western avonturen klau-
terglijbaan
Het ponyrijden is onder deskundige begeleiding
van manege De Scheldestad op het grasveld van
Open Hof, de kosten 0,50 euro per rit. 
De Western avonturen klauterglijbaan staat voor
op het plein van Open Hof, en is gratis.

Algemene Informatie
Voor de veiligheid van de kinderen is de
Alexander Gogelweg ter hoogte van het
Wijkcentrum afgesloten voor alle verkeer
en er is EHBO aanwezig. Bij slecht weer
wordt het middagprogramma afgelast.



Artikel in PZC 2 augustus, onder de kop:

Autocircus 
twee dagen 
in Zeeland
Zeker tienduizend mensen hebben dit weekeinde in
Koudekerke en Breskens genoten van een gemotori-
seerde circusvoorstelling. De heer H. Straver, leider
van de Eerste Voorschotense Autocross Organisatie,
was met zo’n dertig autocrossers zaterdag naar
Pauwenburg bij Vlissingen gekomen om aan een wel
zeer talrijk opgekomen publiek, de eerste race met
crossauto’s in Zeeland te tonen. Tijdens de voorstel-
lingsrondes kreeg men al meteen een indruk van de
sensaties, die te gebeuren stonden.

De meeste crossauto’s zijn oude, gedeukte auto’s,
waar men de motor heeft uitgesloopt en deze heeft
vervangen door een achtcilindermotor met een ver-
mogen van zo’n tachtig p.k. De speciaal gebouwde
auto’s - stockcars - hebben eveneens achtcilindermo-
toren, maar dan met een vermogen van zo’n 300 p.k.
Alle auto’s zijn voorzien van stootborden aan de voor-
zijde en zware stalen bumpers aan de achterzijde. Het
is namelijk in een autocross toegestaan de tegenstan-
der uit de baan te drukken.

Dit gebeurde dan ook veelvuldig. Kleine mankemen-
ten deerden de coureurs zelden. Een gebroken fusé-
pen, waardoor een wiel wordt geblokkeerd, een kapot-
te versnellingsbak, waardoor alleen de derde versnel-
ling bruikbaar is of een of meer lekke banden zijn
geen reden het circuit te verlaten. Dan moet er echt
wel een cardanas gebroken zijn, zoals zaterdagavond
gebeurde.

In plan Pauwenburg, waar men de beschikking had
over een stratencircuit met ovale vorm, was de aan-
vang van de wedstrijd bepaald op half zeven. Maar
omdat de organisatoren niet in strijd wilden komen
met de veiligheidsvoorschriften en het publiek zich
eerst te dicht bij de baan bevond, duurde het wel tot
half acht, voordat de eerste manche kon worden gere-
den.

Carlos Buenito, een Amerikaan, zorgde al meteen voor
vuurwerk. Hij kon zijn wagen niet in de bocht houden
en belandde in de stropakken, die het parcours afba-
kenden. Natuurlijk reed hij onmiddellijk de baan weer
op. Nu echter met enkele stropakken voor het stoot-
bord van zijn auto. Na enkele ronden was dit stro
onder de auto terechtgekomen en raakte door de grote
hitte in brand. Met een enorme rookwolk achter zich
aan, reed de Amerikaan door. Tenslotte moest de
brandweer van Koudekerke er aan te pas komen om
met een schuimblusser uitbreiding van de brand te
voorkomen.

Inmiddels vlogen er onophoudelijk andere deelne-
mers uit de bocht of werden er door hun tegenstan-
ders uitgedrukt. Als men namelijk tijdens een auto-

cross niet voorbij een andere rijder kan komen is het
zaak kort voor de bocht vlak achter hem te gaan rijden
en gas te geven...

In Breskens ging het zondagmiddag zo mogelijk nog
heter toe: hier sloegen op het terrein bij Duivelshoekje
twee auto’s over de kop. Nu is dit in kringen van auto-
crossers geen ongewone zaak. Vaak wordt er een pre-
mie gegeven voor de coureur die het eerst kans ziet
over de kop te slaan. De valhelm en de veiligheidsrie-
men zorgen wel, dat er geen gewonden vallen.

De races in Breskens hadden meer het aanzien van
een echte cross, omdat men hier op een weiland reed.
In de loop van de wedstrijden werd de baan natuurlijk
wel grondig omgeploegd, hetgeen de sensatie voor het
publiek alleen maar groter maakte.

Behandeling op afspraak
Brahmslaan 7- Vlissingen

Telefoon 411899

Een racebaan in Paauwenburg

Paauwenburg Quiz
Wie weet de oplossing voor de volgende vragen:

Door welke straten liep het circuit van de stockcar-race?

Vanaf welke plaatsen zijn precies de twee foto’s van de PZC
genomen?

Laat de oplossing vergezeld gaan van meer informatie wat er te zien is op de foto’s.
Wie de meest complete inzending heeft, krijgt een waardebon van 25 euro, gesponsord door
Emté Supermarkt en Klaver Vier, te besteden bij Supermarkt Emté, Paauwenburg.

Inzendingen naar: email-adres: klaver4krant@zeelandnet.nl
Brievenbus: Goeman Borgesiusstraat 59 of Paauwenburgweg 119.

Ik wist het zeker: ooit was Paauwenburg het toneel van een race met oude auto’s.
Navraag in mijn omgeving leverde niets op, terwijl deze race in mijn herinnering
toch tamelijk scherp gegrift stond. Zo zie ik nog steeds een dikke Afro-Amerikaan
zijn stockcar volkomen aan gort rijden. En wat ik me ook herinnerde waren de dui-
zenden mensen die op dit enigszins merkwaardige evenement afkwamen...
Achteraf bleek het heel eenvoudig het bewijs van mijn herinneringen te
bemachtigen: de beeldbank van de Zeeuwse bibliotheek beschikt over het volledi-

ge kranten- en fotoarchief van de PZC en zodoende kwam ik snel in het bezit van
het krantenartikel van maandag 2 augustus 1965, dat verslag deed van de race van
zaterdagavond 31 juli 1965. Het leuk geschreven artikel was voorzien van een
prachtige foto én ik kreeg er nog een bij die niet was afgedrukt. Twee foto’s dus van
door Paauwenburg scheurende oude auto’s, voorzien van een artikel.

Sjaak van der Linde
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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

Waarom in Paauwenburg?

Daarom in Paauwenburg

Straatnamen verklaard

Wie zit er achter Poppenkast-Pops in de Brahmslaan? Dat vraag men zich mis-
schien af als er een bord op de oprit staat van een woning in die straat. De gara-
gedeur is beschilderd met een afbeelding van drie kindjes die naar een poppen-
kast kijken. De persoon achter dit theater is Anne-Rose Hermens. Zij kwam in
2008 naar Paauwenburg met haar echtgenoot en hun zoon Martin, die nu 14 jaar
is.

Sinds 23 februari 2002 bestaat Poppenkast-Pops. Dus afgelopen februari vierde zij haar 2e lustrum. Haar
bedrijf bestaat dus al 10 jaar. Dit poppentheater is echt haar ding.  Echtgenoot Ronald Hermens helpt haar
met decorstukken te fabriceren. Hij heeft een eigen bedrijf ”Gomation” en is al een tijd werkzaam in de soft-
en hardware research en development bij Dow, Terneuzen.
Zij deed een MBO-opleiding voor kinder- en bejaardenzorg en ging werken in de gehandicaptenzorg. Daarna
werkte zij voor een opnamestudio in de administratie en het magazijn. Vervolgens werkte ze 9,5 jaar voor de
Zonnebloem bij het telefoonteam om fondsen te werven. Daar gebruikte ze weleens andere stemmetjes tot
grote hilariteit van haar collega’s.
Hoe het dan zo gekomen is dat ze met de poppenkast begon? Ze denkt zelf omdat ze vroeger heel veel met
poppen speelde en later met Barbies. In haar ouderlijk huis was wel een poppenkast aanwezig, maar die was
van haar broer en ze mocht er niet mee spelen. Een oude tante vertelde haar dat de opa en oma poppen-
kastspelers waren. Het zat dus waarschijnlijk toch ergens in de genen van een aantal generaties geleden.

Maar eigenlijk is het idee ook ontstaan omdat Anne-Rose vindt dat er te weinig voor kinderen wordt gedaan.
Hoe vaak zitten kinderen nu niet achter de computer spelletjes te spelen en hun eigen fantasie wordt op deze
manier niet meer gebruikt. Met het poppenspel sleurt ze de kinderen mee in een spannend verhaal, maar
betrekt ze de kinderen er ook in. Bijvoorbeeld met de paasvoorstelling moeten er paaseieren geschilderd wor-
den en mogen de kinderen meedoen. Dus worden ze actief betrokken in de voorstelling. Ook mogen zij ach-
ter de gordijntjes kijken naar meneer Kees, die vooral voor het opruimen zorgt en spulletjes klaarzet. Meneer
Kees is ook een poppenkastpop en dan heb je nog Handje, die een handje helpt. 
Het spel en verhaal richt zich wel altijd naar de leeftijd van de kijkertjes.

De poppen laat ze komen vanuit Polen en Duitsland. De Poolse poppen worden speciaal gemaakt en die uit
Duitsland zijn standaard en worden door haar zelf aangepast. Zoals bijvoorbeeld een Sinterklaas met zijn tab-
berd, maar ook zijn pyjama. 
Ondertussen heeft ze al meer dan 160 poppen. Natuurlijk een Jan Klaassen en Katrijn, Sinterklaas en Zwarte
Piet, Kerstman, een prins, prinses en een koning, een opa en kindertjespoppen, heks, wolf, kikker, ridders,
paashaas en ga zo maar door.
Als decor heeft ze ook allerlei attributen: waterput, staande klok, kasten, tafels, tronen, een oud-Hollandse
keuken en ze maakt ze allemaal zelf. En ze werkt met effecten zoals een rookmachine, water in de keuken,
een superbakmachine en klappen dmv ballonnen en geluiden van storm, onweer en regen.

Ze speelt met de poppen vaak sprookjes, maar past ze wel aan. Het zoontje van Jan Klaassen bijvoorbeeld. Hij
is een vaak beetje stout en wil nieuwe dingen uit proberen zoals de nieuwe bakmachine en stopt daar alle-
maal foute dingen in, zodat de kinderen gaan roepen dat hij dat niet mag. En de wolf van roodkapje wordt aan
het eind van het sprookje naar de dierentuin gebracht. Heel wat anders dan dood gaan met stenen in zijn buik.
Haar voorstellingen vinden op verschillende locaties plaats: op straatfeesten, schoolfeesten, voor het kanker-
fonds, personeelfeesten, in het bos. Noem maar op. En dat overal in het land, maar ook in België.
En hoe vaak? Soms een hele week niets, soms drie keer per week. Afgelopen jaar was het niet zo druk, het
jaar daarvoor wel en ze geeft regelmatig voorstellingen in haar eigen poppentheater aan huis. Het theater is
ook af te huren voor verjaardagen en kinderfeestjes. Binnenkort komt daar een groep van tegen de 70 perso-
nen, kinderen met begeleiding. Kotje vol, zullen we maar zeggen.
Anne-Rose heeft ook een website, die ze zelf heeft gemaakt met foto’s en links. Op die manier verkoopt ze
tevens verkleedkleren, prinsessen jurken ed.
En ooit zou ze graag nog eens met marionetten
willen gaan werken. Maar daarvoor zou ze een
andere locatie moeten betrekken, want dat kost
iets meer ruimte.

Hoe het komt dat het gezin in Paauwenburg is
komen wonen? Dat ligt aan een duur dagje
strand. Toen zij van het strand kwamen zagen ze
dit huis te koop staan en zijn daar uiteindelijk
voor gegaan. Het huis was uitermate geschikt om
een theater aan huis te kunnen openen. Ook was
het de bedoeling dat de moeder van Anne-Rose
bij hen in huis zou komen, maar tijdens het ver-
huizen heeft zij helaas een herseninfarct gekre-
gen. Zij heeft spijtig genoeg niet mee mogen
maken, het wonen in een ander huis en de ope-
ning van het ”eigen theater” van haar dochter. 

Het gezin Hermens heeft leuke buren en de wijk
vinden ze prettig om in te wonen.
Voorlopig is dit wel iets verrassends in onze wijk.
Een echt poppentheater.

Voor deze rubriek zochten we de Cort v. d. Lindenlaan op. Als volgt te vinden: wan-
neer men vanaf de Van Woelderenlaan komt en de Paauwenburgweg inslaat neemt
men de eerste straat links. Dat is de De Savorin Lohmanlaan. Dan is de tweede
straat linksaf de Cort v. d. Lindenlaan. Dit is een rustige straat, maar dit gedeel-
te van Paauwenburg is vooral ruim. 

Pieter Wilhelm Adriaan Cort van der Linden is zijn naam voluit. Hij werd geboren op 14 mei 1846 te Den Haag
en overleed 15 juli 1935 in zijn geboorteplaats. Gehuwd op 29-5-1873 met Joanna Diderica Wttewaall en na
haar overlijden op 6 maar 1874 met Johanna Cornelia de Koning op 28 juli 1880. Uit het eerste huwelijk
waren geen kinderen; uit het laatste huwelijk werden 4 zoons geboren.
Zoon van Gijsbertus Martinus van der Linden, landsadvocaat en lid der
Tweede Kamer, en Jacoba Henriëtta Wttewaall. 
Cort van der Linden studeerde rechten aan de Rijksuniversiteit Leiden waar
hij in 1869 promoveerde. Van 1869 tot 1879 was hij advocaat; als zodanig
verdedigde hij onder andere de van tweevoudige moord verdachte en daar-
voor veroordeelde Hendrik Jut (de kermisattractie ’Kop van Jut’ is op hem
gebaseerd). Van 1879 tot 1881 was hij commiesgriffier van de Tweede
Kamer. Vervolgens was hij hoogleraar staathuishoudkunde in Groningen en
Amsterdam. Van 1897 tot 1901 was hij minister van Justitie in het kabinet
Pierson-Goeman Borgesius. In die functie was hij nauw betrokken bij de
sociale wetgeving. Tot stand kwamen de Kinderwetten, de Ongevallenwet, de
Woningwet en de Leerplichtwet. Tegen het einde van zijn ministerschap vol-
trok Cort als bijzonder ambtenaar van de burgerlijke stand op 7 februari
1901 het huwelijk van koningin Wilhelmina met Hertog Hendrik van Mecklenburg-Schwerin. In datzelfde jaar
werden de liberalen verslagen door de confessionelen. 
Daarna was Cort van der Linden lid van de Raad van State. In 1905 weigerde hij de leiding op zich te nemen
van een door Goeman Borgesius gevormd liberaal minderheidskabinet. Tijdens de kabinetscrisis van 1907
kreeg hij op 18 februari van Koningin Wilhelmina de geheim opdracht een ’fusiekabinet’ te vormen, dat de
steun zou hebben van zowel christelijke als liberale fracties in de kamer. Op 21 februari gaf hij zijn opdracht
terug: voor zo’n kabinet was de tijd nog niet rijp. Toen in de zomer van 1913 een poging van Dirk Bos was
mislukt om een kabinet van liberalen en socialisten te formeren, vormde hij het extraparlementaire kabinet-
Cort van der Linden. Zijn kabinet bestond zowel uit linkse als rechtse liberalen waartussen Cort van der
Linden als premier als centrumliberaal stond. oewel zelf pro-Duits (in die jaren noemde men hem wel ’Unter
den Linden’) voerde hij met zijn regering een krachtige, neutrale politiek en hield daarmee Nederland buiten
de Eerste Wereldoorlog. Dit deed hij naar eigen zeggen vanuit de afweging dat dit de beste oplossing zou zijn.
Wanneer Nederland namelijk de kant van Duitsland zou kiezen en dat land zou verliezen, dan zou Nederland
haar overzeese koloniën kwijt raken. Koos ons land de zijde van de geallieerden, dan zou Nederland als
Duitsland zou winnen haar zelfstandigheid verliezen. Ondanks de vaak krampachtige neutraliteit was de rege-
ring op sommige terreinen, met name op economisch gebied, pro-Duits.
Cort van der Linden zou de laatste liberale premier van Nederland zijn totdat de VVD’er Mark Rutte premier
werd in 2010 van het minderheidskabinet Rutte.

Uw advertentie in de Klaver Vier?
Bel 0118-462860

e-mail: klaver4krant@zeelandnet.nl 



Hof Lammerenburg van Steengracht lag daar, waar nu
de woonwijk Rosenburg is gebouwd; Hof Paauwenburg
van Kluyfhout bevond zich tussen de Gerbrandystraat en
de Paauwenburgweg. Hun bezittingen lagen dus aan
beide zijden van de huidige Gerbrandystraat, destijds
simpelweg ’De weg naar Vlissingen’ genoemd. 

Zakelijk contact
Als we beide heren zakelijk volgen, zien we dat er slechts
één transactie heeft plaatsgevonden tussen de buur-
mannen, te weten een ’transport van onroerend goed’
op 19 januari 1770. Het gaat dan om een stuk ’zaailand’
van 1 gemet en 91 roeden of ongeveer een halve hecta-
re. (’Rechterlijke Archieven Zeeuwse Eilanden’, inventa-
ris nummer 1307) Of er in dit verband persoonlijk con-
tact is geweest tussen Steengracht en Kluyfhout, is twij-
felachtig. De term ”alhier present” wordt bij de naam
Steengracht namelijk niet vermeld in de tekst. 
Het door Steengracht aangekochte stuk zaailand werd
omgevormd tot een klein bos. De plaatsbeschrijving in
de tekst wijst ons de weg: ”Noord: de weg, zuid: een
dreef, west en oost: de heer Steengracht”. Het kleine bos
moet dus zijn ontstaan ter hoogte van het basketbal-
veldje, tussen de Van Raaltestraat en de Gerbrandystraat. 
Een merkwaardige notering in het Vergaarboek van de
Westwatering van Walcheren (bijgehouden sinds 1713)

mag hier niet onvermeld blijven. In 1770 zou Kluyfhout
zijn hofstede hebben verkocht aan Steengracht; in 1771
zou Steengracht Hof Paauwenburg hebben terugver-
kocht aan Kluyfhout. We mogen er vanuit gaan dat dit op
een vergissing berust, want de transactie is nergens te
vinden. Hoogstwaarschijnlijk is het stuk zaailand, dat
hierboven is aangestipt, verward met het perceel waarop
Hof Paauwenburg stond, want dat was toevallig ook 1
gemet 91 roeden in omvang! 

Wie waren Steengracht en Kluyfhout?
Johan Steengracht (foto) werd op 30 april 1727 geboren
in het stadje Veere, waar zijn vader pensionaris en later
burgemeester was. Johan vervulde in zijn arbeidzame
leven diverse ambten, zoals griffier bij de Admiraliteit
van Zeeland, kiesheer van Middelburg, raad en pensio-
naris van Veere. Vanaf 1753 was hij lange tijd raad en
advocaat-fiscaal (soort secretaris) bij de Admiraliteit,
een instituut dat voor een deel is te vergelijken met onze
Marine.
Johan trouwde in 1754 in Oosterland (op het eiland
Duiveland) met de Zierikzeese burgemeestersdochter
Jacoba Magdalena Ockerse. Jacoba was vrouwe van
Oosterland, Sint-Jansland en Oosterstein. Samen kregen
Johan en Jacoba zes kinderen, van wie er vier vroegtijdig
stierven. De twee die de volwassen leeftijd mochten
bereiken, waren het in 1754 geboren oudste kind
Nicolaas en het jongste, Cecilia. Tussen broer en zus
bestond dan ook een groot leeftijdsverschil van tien
jaren. Straks meer over Cecilia in haar meisjesjaren. Zij
speelt namelijk een interessante rol in een jeugdboek. 
Het gezin Steengracht woonde in een monumentaal
pand in de Wagenaarstraat in Middelburg.
In 1761 ging Steengracht over tot de koop van een bui-
tenplaats. De keuze viel op het in 1633 door de
Vlissingse reder Cornelis Lampsins opgerichte
Lammerenburg. 
In het leven van Johan Steengracht gebeurden omstre-
den zaken. Zo hing hem in 1782 de doodstraf boven het
hoofd, vanwege een geheime briefwisseling met aartsvij-
and Engeland. Zijn huis werd bewaakt en zijn gangen
nagegaan om te toetsen of hij zich met spionage bezig-
hield. In de Gedenkschriften van G.J. Hardenbroek uit
1782-1783 lezen we in deel IV: ”Deze zaak kon hem de
kop kosten. De aanbrenger van de zaak trok later wel
zijn woorden in (nadat hij onder druk was gezet), ver-
trok al dan niet vrijwillig naar Duinkerken, maar ver-

klaarde later ‘dat het toch wel waar was’.” Steengracht
wordt in deel V (1784-1785) van de Gedenkschriften
nog aangehaald als ”leugenaar en vals mens”. In hoe-
verre de aantijgingen op waarheid berusten, kunnen we
niet meer nagaan, maar dat Johan een spraakmakend
figuur was, is duidelijk.
Isaac Kluyfhout moet een bemiddelde Koudekerkse
’landman’ zijn geweest. Landman moeten we niet ver-
warren met landarbeider. In het eerste geval gaat het om
iemand die in de landbouwsector een zeker kapitaal
heeft opgebouwd, terwijl een landarbeider in dienst was
als knecht van een landman. Dat Kluyfhout kapitaal-
krachtig was, bewijst de aankoop van Paauwenburg in
1765 voor het enorme bedrag van 1450 Vlaamse ponden
van koopman Jean du Bon. Kluyfhout was blijkbaar in
staat om een flinke hypotheek aan te gaan en aan de bij-
behorende verplichtingen te kunnen voldoen.
Waarschijnlijk was hij die lening in 1765 aangegaan bij
erven van Jean du Bon. Helaas is een deel van de boek-
werken waarin de ’Transporten en plechten’ werden
opgeschreven, verloren gegaan.

Mogelijk was Kluyfhout vermogend geworden door slim
handelen in grond. Aan- en verkoop van percelen zaai-
en weiland konden (ook) in die tijd zeer winstgevend
zijn. 
Isaac moet tussen 1700 en 1720 zijn geboren. Hij trouw-
de in 1740 met Elisabeth Plantefeber, woonde in Veere,
maar vertrok na de geboorte van zijn eerste kind naar
Oostkapelle. Daar kwamen nog zeven kinderen ter
wereld. Pas daarna ging hij naar Koudekerke. In 1783
overleed Isaac in Sint Laurens; zijn vrouw volgde hem
slechts twee weken later.
Er moeten nog Kluyfhouts in Koudekerke en omstreken
wonen, die van deze Isaac Kluyfhout afstammen. Een
uitgebreid genealogisch onderzoek zou daar uitsluitsel
over kunnen geven en tegelijkertijd een aanvulling zijn
voor de geschiedenis van Paauwenburg.

Sociale verhouding
Over een aantal weken zal het jeugdboek ’Twee gouden
ringen’ worden gepresenteerd. Het verhaal speelt zich
voor een belangrijk deel af op buitenhuis Lammeren-
burg van Johan Steengracht. Ook Isaac Kluyfhout van
Paauwenburg komt natuurlijk voor in het script. De
belangrijkste personages zijn echter de kinderen van
beide heren en de vrienden die zij en passant ontmoe-
ten. Jeugdboekenschrijfster Anneriek van Heugten
schreef dit boek voor de serie Terugblikken, waarin deel
24 gaat over ’De tijd van pruiken en revoluties’.
Buitenhuizen spelen in die periode een belangrijke rol.
Met name patriciërs, zoals Steengracht, bezaten niet
alleen een groot pand in de stad, maar konden het zich
veroorloven om een landgoed buiten de drukte te stich-
ten. Herenboeren woonden vanzelfsprekend al op het
platteland. De meest vermogende lieden onder hen
kochten een compleet landgoed en combineerden dat
met een boerenbedrijf.
Hoewel ’Twee gouden ringen’ is verzonnen, berust de
basis van het verhaal op historische feiten. Sociale rela-
ties en het daarmee verbandhoudende standsverschil
worden mooi beschreven in het boek. Want een patrici-
ër en een boer, ook al was die laatste vermogend, waren
niet gelijkwaardig aan elkaar in die tijd. Voor kinderen
maakte dat echter niet uit, zo merken we bij het lezen
van het boek.
’Twee gouden ringen’ is een aanrader; niet alleen voor
de jeugd, maar voor elke inwoner van Paauwenburg,
Rosenburg en Lammerenburg die een verhaal wil lezen
over zijn omgeving, verhaald in een historisch getrouwe
context.

*De naam Kluyfhout is tot op de dag van vandaag een
typische, veel voorkomende naam in Koudekerke; de
Steengrachten zijn geheel uit Zeeland verdwenen, maar
zijn elders in Nederland wel te vinden.
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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.
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tekeningen en constructieve berekeningen onmisbaar om uw
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tot het gewenste en verantwoorde resultaat te leiden.
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De buurmannen van Lammerenburg en Paauwenburg

Johan Steengracht en Isaac Kluyfhout door Jaco Simons

Ongetwijfeld zullen de heren elkaar regelmatig tegen het lijf zijn gelopen, want de toe-
gangspoorten tot hun landgoederen lagen precies tegenover elkaar. Dat was ongeveer
op de hoek van de Alexander Gogelweg en de Gerbrandystraat. De Middelburgse patri-
ciër mr. Johan Steengracht en de Koudekerkse herenboer Isaac Kluyfhout waren tus-
sen 1765 en 1776 elkaars buurman. 

Uitsnede uit de Walcherenkaart van de gebroeders Hattinga:
Paauwenburg en Lammerenburg liggen tegenover elkaar.

De enige transactie tussen Steengracht en Kluyfhout, 19 januari 1770.

Portret van Johan Steengracht; foto van een schilderij dat zich
bevindt in kasteel Duivenvoorde in Voorschoten. (Steengrachtcol-
lectie) Vanaf deze maand (april) is op kasteel Duivenvoorde een
tentoonstelling over de schilderijencollectie van de familie
Steengracht te bekijken.

Handtekening Steengracht. 

Cover jeugdboek Twee gouden ringen, Anneriek van Heugten.
Foto’s: 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
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Prettig leven, 
ook met zorg
0118 - 448 448
www.werktvoorouderen.nl

De natuur in Paauwenburg Henk van Vlimmeren

De beste buren
’Gisteren was het hier 23 graden onder nul’, zo vertelde ons de eigenaresse van de wintercamping, waar we
na een koude reis van twee dagen waren aangekomen. De waterleidingen van onze caravan waren bevroren,
maar dat is geen groot probleem, want ze zijn van kunststof en nadat we de verwarming eens flink hadden
opgestookt, werkte alles na twee dagen perfect. Wel was het hard werken om dagelijks de bijna voortdurend
neerdwarrelende sneeuw van het dak van de caravan te verwijderen en een pad vrij te houden.
We waren uit Nederland vertrokken toen het er nog om hing of de elfstedentocht door zou gaan, want onver-
wacht had de vorst toch nog flink toegeslagen.
Via sms-contact vernamen we echter dat het er wederom niet van zou komen, want al ga je tegenwoordig nog
zo ver weg, via je gsm, blijf je op de hoogte van lokale en familiaire gebeurtenissen. 
Maar toen kwam er een smsje met ongerust makende informatie: onze buurvrouw deelde mee dat de buur-
man water had zien en horen lopen, dat dit water uit onze schuur kwam, dat er een koperen leiding was
gesprongen die niet - zoals onze caravanleiding wel -  tegen de vorst kon en dat hij daarom onze hoofdkraan
maar had dichtgedraaid.
Thuisgekomen openden we met angst en beven onze schuurdeur vanwege de ravage die we daar zouden aan-
treffen.
Wat we zagen? Niets, maar dan ook niets dat anders was dan toen we vertrokken.
Alles was droog en onze buurman had ook nog de waterleiding gerepareerd!

Zo’n buurman wil natuurlijk iedereen...
Maar wij hebben hem!

Observaties door Jan van ’t Eiland

De kolibrievlinder in Paauwenburg
Tijdens een gesprek met vrienden vertelde iemand dat hij in zijn tuin de voorheen nogal zeldzame koli-
brievlinder had gezien. En niet te geloven, twee dagen later kwam een exemplaar van deze vlinder een bezoek
aan onze enigszins wilde tuin brengen.

De kolibrievlinder (Macroglossum stellattarum) behoort tot de pijlstaartvlinders waarvan de meesten nacht-
vlinders zijn. De kolibrievlinder kreeg zijn naam omdat hij net als een kolibrie tijdens het foerageren in de
lucht stil kan staan.
Deze vlinder is afkomstig uit Zuid Europa en Noord
Afrika en bij gunstig weer vliegen ze over de Alpen
naar ons land. Het is een grote vlinder, de lengte van
de voorvleugels is tussen de 20 en 24 mm.
Tijdens de vlucht is de oranjebruine kleur van de
vleugels duidelijk zichtbaar. Tot voor kort was deze
vlinder een zeldzame bezoeker in ons land maar
vanaf de warme zomer van 2003 komen ze vrij veel
voor. Normaal zijn er enkele honderden waarnemin-
gen maar soms kan dat tot duizenden oplopen.
De kolibrievlinder heeft een uitzonderlijke vliegtech-
niek. Net als de vogel kolibrie kan hij vooruit en
achteruitvliegen of stil voor een bloem blijven han-
gen dank zij zijn uiterst snelle vleugelslag. Met de lange roltong wordt dan in volle vlucht de nectar uit de
bloem gezogen. Ze geven de voorkeur aan voedselplanten die een bloem hebben met een lange kroonbuis.
Vaak is die ook te diep voor concurrerende vlinders.
Vroeger foerageerden ze in Zeeland graag op meekrap waardoor hier de naam meekrapvlinders nog wel wordt
gebruikt.
Een andere naam die soms wordt gebruikt is onrustvlinder vanwege de snelle bewegingen tijdens de vlucht
en het brommende geluid dat daarbij ontstaat.

Maaltijdservice in Paauwenburg
Sinds januari 2012 is Traiteur Paolo gestart als maaltijdservice-verstrekker. Hij is een
horecaman pur-sang en gediplomeerd leermeester-horeca met ervaring opgedaan bij
o.a. restaurant ’t Veerhuis in Wolphaartsdijk, restaurant De Bourgondiër in Vlissingen
en café-restaurant De Huifkar in Middelburg. Traiteur Paolo richt zich hoofdzakelijk
op maaltijdservice-verstrekking aan senioren die niet meer in staat zijn zelf bood-
schappen te doen en zelf te koken.

Whisky-proeverij
24 mei 2012 - aanvang 20.00 uur

Whiskyproeverij Sint Antonijshoek
Koudekerke,

Ook voor Paauwenburgers toegankelijk

Aanmelden bij Slijterij Paauwenburg EMTÉ

De volgende wijkkrant verschijnt
medio juni 2012.

Hebt u een bijdrage, stuur die dan
vóór 25 mei 2012 naar ons toe.

Ons redactieadres is: 
Goeman Borgesiusstraat 59, 

4384 JM Vlissingen
klaver4krant@zeelandnet.nl 

De maaltijden worden samengesteld met een uitgebrei-
de variatie volgens het principe ’Menu Surprise’; dat
houdt in, dat men tevoren niet weet, wat men voorge-
schoteld krijgt. Om te voorkomen, dat men een maaltijd
krijgt die men niet lekker vindt, komt de traiteur voor de
afsluiting van een overeenkomst persoonlijk bij u aan
huis om uw wensen vast te leggen. En met uw wensen
wordt zoveel mogelijk rekening gehouden! 
Traiteur Paolo levert in Vlissingen op dinsdag en vrijdag
maaltijden af tussen 09.30 en 12.00 uur. Het sterke
punt van Traiteur Paolo is, dat hij uw maaltijden zelf
bereidt en niet voor heel veel anderen, waardoor hij een
beperkt klantenbestand heeft en niet in grote massa’s
hoeft te produceren en dat zo wil houden. Traiteur Paolo
werkt hoofdzakelijk met verse en seizoensgebonden pro-
ducten. Een maaltijd kost 6,50 euro per persoon; een
kopje eigengemaakte, verse soep kost 1,00 euro.
Bezorging is in de prijs inbegrepen. Meer informatie
kunt u vinden op www.traiteurpaolo.nl; mailen kunt u

via info@traiteurpaolo.nl of u kunt Traiteur Paolo bel-
len via nummer 0118-217607 of 06-18709724.
Traiteur Paolo, Heemskerckplein 7, 4384 BD Vlissingen

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


