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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

wwwwww..bbeerrttbbiimmmmeell..nnll

Carla Ploegaert (59) maakt de indruk wel actief op de
bres te willen staan voor de wijk. ’Ik heb haar al een paar
keer ontmoet’, zegt Sjef van Wijnen, één van de vroege-
re voorzitters van de wijkraad, ’en ik weet dat het een
zeer dynamische vrouw is’. Ze wordt de opvolger van de
66-jarige Leen Rottier, een Bevelander van geboorte
(Schore) die al sinds 1978 in de wijk woont, maar die na
een hartoperatie en ernstige oogklachten een tandje wil
terugschakelen. Rottier kijkt met plezier terug op de tien
jaar waarin hij actief was voor de wijkraad, eerst als pen-
ningmeester en al snel als voorzitter. ’Ik vind het alleen
jammer dat het zorgcentrum in het Open Hof niet van
de grond is gekomen’.

Ook de wieg van Carla Ploegaert stond niet in Vlissingen.
Ze werd geboren in Sas van Gent en was ook in Zeeuws-
Vlaanderen als vrijwilliger actief in vele sectoren. Toen in
1990 de suikerfabriek sloot en haar man zijn werk ver-
loor, verhuisden ze naar Goes waar haar man een nieu-

we werkplek vond, laborant bij een fruitverwerkingsbe-
drijf. Op verzoek van een pastoor was Carla in Goes al
snel actief voor een open huis, een crisisopvang, dat zij
oprichtte ’en dat draaide echt goed’.

Carla Ploegaert bekent: ’Ik had in Goes vaak last van
heimwee naar Zeeuws-Vlaanderen. Maar toch hunker-
den we ook naar het water, naar de zee, naar de
Westerschelde. En zo kwamen we tien jaar geleden in
Vlissingen terecht en ik moet zeggen: geen centje spijt,
veel minder heimwee’. Eerst wilde zij hier haar aan-
dacht helemaal aan haar gezin (man, twee dochters, een
zoon en nu ook een kleinkind) wijden, maar de laatste
tijd kriebelde het toch weer: ’Ik miste de mensen, ik
miste de actie. En ik ben blij dat ik me nu kan inzetten
voor de wijkraad. Als je ouder wordt, ga je selecteren en
voor mijn inzet vind ik de wijkraad een uitstekende
keus. Ik ben blij dat mijn voorganger en vooral ook de
erg actieve Henk van Vlimmeren voor zo’n goed relatie

met instanties als de gemeente en de politie hebben
gezorgd’.

’Ik miste de mensen, ik miste de actie’

Carla Ploegaert nieuwe voorzitter wijkraad
’We hebben het hier in de wijk Paauwenburg prima op een rijtje’. Carla Ploegaert is
meer dan tevreden over de gang van zaken in onze wijk en ze denkt dan ook niet dat
ze een lading problemen en klachten over zich heen zal krijgen als ze binnenkort aan-
treedt als de nieuwe voorzitter van de wijkraad. Maar blind voor sluimerende gevaren
is ze zeker niet: ’We moeten wel heel alert blijven en met z’n allen zorgen dat de wijk
prachtig groen, schoon en veilig blijft. We wonen in de mooiste wijk van Vlissingen
maar we moeten als wijkraad de vinger aan de pols houden en direct in actie komen
als er iets aan de hand is’.

De wijkraad Paauwenburg is zo langzamer-
hand een witte raaf geworden in de gemeen-
te Vlissingen. In de binnenstad, in de
Scheldestraatbuurt, in de Bonedijkestraat, in
Bossenburg en omgeving, in het middenge-
bied sneuvelden in de afgelopen jaren alle
wijkraden of wijkcomités, zoals ze ook wel
genoemd worden. Als klap op de vuurpijl gaf
ook de dorsraad Souburg een tijd geleden de
pijp aan Maarten en alleen in Ritthem wil de
dorpsraad nog wel eens een activiteit tonen.

Het is natuurlijk aan enkele actieve wijkbewoners
te danken dat de wijkraad Paauwenburg nog altijd
springlevend is. En gesteld mag worden dat de wijk
het voor een belangrijk deel aan de wijkraad te
danken is dat Paauwenburg de schoonste, veiligste
en groenste wijk van Vlissingen is. 

De raad speelde bijvoorbeeld een rol bij het tot
stand komen van een veiliger oversteek in de
Gerbrandystraat, plaatsing van bomen in de wijk,
restauratie paalsculpturen, waarschuwingborden
Verlengde Van Woelderenlaan, opheffen parkeer-
verbod Falckstraat, snoeien hinderlijke heggen en
ander hinderlijk groen in verschillende straten,
verwijderen van graffiti, herstellen straatverlich-
ting, trap bij nieuwe dijk Nollestrand, plaatsing
fontein, plaatsing bankjes, opening parkeerterrein
DOS, aanleg skatebaan, meedenken en adviseren
over onderwerp als Zwakke Schakels en inrichting
Westduin. En nog veel meer.

De wijkraad heeft ook al een behoorlijke geschie-
denis. Zo’n kwart eeuw geleden begon het alle-
maal landelijk met het zogenaamde democratisch
welzijnsplan, waarin raden voor doelgroepen wer-
den genoemd, van jeugd en ouderen en allochto-
nen tot buurten en wijken. 

In Paauwenburg was fotograaf Piet Jansen de eer-
ste voorzitter. Onder leiding van de nu 78-jarige
Emmy de Nooijer-De Buck werd de wijkraad voor-
al actief, ook al omdat er op woongebied veel
moest gebeuren. In januari 2006 kreeg zij een
gemeentelijke onderscheiding, de zilveren speld in
de vorm van de Vlissingse fles. ’Met haar positief
kritische houding en haar betrokkenheid bij de
wijk verdient zij deze onderscheiding’, zei burge-
meester Anneke van Dok-Van Weele bij die gele-
genheid.

Sjef van Wijnen hield als inspirerende voorzitter de
wijkraad daarna ook gezond. Leen Rottier was de
volgende voorzitter van de wijk, die vooral dankzij
de inzet van Henk van Vlimmeren een belangrijke
rol bleef spelen. En binnenkort komt dus Carla
Ploegaert aan het roer. Zij belooft de vinger ook
stevig aan de pols te houden.

Wijkraad Paauwenburg
witte raaf in Vlissingen

Iedere Paauwenburger weet het: er is een druk voet-
gangersverkeer op die plek omdat de Paauwenburgweg
in feite dwars door het winkelcentrum loopt. De wijk-
raad had dan ook al verschillende malen bij de
gemeente voor een zebrapad gepleit. Maar veel schot
zat er niet in. Ambtelijke molens, weet je wel.
Henk van Vlimmeren liet het er niet bij zitten en
dacht: ik zal aantonen, dat een zebrapad er beslist
moet komen. En dus nam hij een klapstoeltje mee van
huis en parkeerde zichzelf op het trottoir voor het
Kruitvat. Gewapend met blocnote en pen hield hij een
uur lang precies bij hoeveel verkeer er passeerde.
En het resultaat: 172 voetgangers, 136 auto’s, 56 fiet-
sers en 2 motoren trokken op die plek op de Paauwen-
burgweg aan hem voorbij.  En het moet gezegd: dat
lijstje maakte bij de gemeente wel indruk, zoveel zelfs
dat het nu vaststaat dat het zebrapad er komt.

Ondanks zijn 82 jaar is Henk van Vlimmeren nog
volop actief voor de wijkraad, waarin hij al bijna tien
jaar zitting heeft. De geboren Hagenaar woont al sinds
1999 in Paauwenburg en voelt zich een Zeeuw als
ware hij een geboren Zeeuw. Maar hij en zijn vrouw
komen dan ook al sinds eind jaren veertig van de vori-
ge eeuw in Zeeland.
Beiden waren zeer actief in de duiksport. Zij was in
1948 de eerste Nederlandse vrouw die de duiksport
beoefende. En hij was een van de oprichters van de
Nederlandse onderwatersportbond en twintig jaar
hoofdredacteur van het bondsblad onderwatersport. 
Hij was in de jaren zestig ook woordvoerder van de
actiegroep die wedijverde voor een open
Oosterschelde.
Naar Den Haag taalt hij niet meer: ’Ik heb het gevoel
dat we hier permanent met vakantie zijn’.

Binnenkort is het dan zover: er komt een zebrapad op de Paauwenburgweg tussen
het Kruitvat en de Lidl. Het zou aardig zijn om bij uitzondering nu ook eens een
zebrapad naar iemand te vernoemen. En dan kan er geen twijfel zijn over de naam:
het Henk van Vlimmeren-zebrapad! Want als iemand zich beijverd heeft voor een
veilige oversteekplaats op die locatie, dan is het Henk van Vlimmeren, de drijven-
de kracht, de aanjaagmotor van de wijkraad Paauwenburg.

Paauwenburg krijgt het Henk van Vlimmeren-zebrapad



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 computerles dhr. Keulemans
Di.middag 14.00-16.00 computer instr. dhr. Huisman
Di.avond 19.30-21.30 crea diverse technieken
1e woe. v mnd 10.00-12.00 computer overleg;

3e woe. 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.morgen 10.00-12.00 computer begin. Jan Melse
Do.middag 13.30-15.30 line-dance
Do.middag 13.30-15.30 crea diverse technieken
Vrij.morgen 10.00-12.00 de Zingende Zilvermeeuwen
Vrij.middag 13.30-16.00 koersbal

Majoraat tel. 0118-471 103 - website: www.majoraat.nl
Ma. t/m vrij. Open Tafel. Aanmelden voor 10.00 uur! Info of aanmelden: tel. 0118-471 103 (09.00-16.00 uur)
Inschrijven voor workshops, kaartverkoop dansavonden en informatie ma. t/m vr. 09.00-16.00 uur tel.: 0118-471 103
De koersbal groep van woensdagmiddag is nog op zoek naar enthousiaste spelers.

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
Therapeut en Coach voor persoonlijke ontwikkeling.
maandag 10.00-11.00 ademen
maandag 16.45-17.45 tiener meditatie
maandag 20.00-22.00 variatie
dinsdag 10.00-11.30 meditatie
dinsdag 16.45-17.45 kinderyoga
dinsdag 18.30-19.30 ouder & kinder meditatie
dinsdag 20.00-21.30 meditatie

donderdag 20.30-21.30 meditatie
vrijdag 10.00-14.00 chakra tekenen
vrijdag 18.30-19.30 ademen
vrijdag 20.00-21.30 meditatie
zondag 10.00-14.00 chakra tekenen

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

OPMAAK: Ali Rozeboom; Izaak Brunke

BEZORGING: Kees de Jonge: 46 20 34

AQUISITIE: Alan Bakx

FOTOGRAFIE: Fons Wijnacker 

E-MAIL: klaver4krant@zeelandnet.nl 
Telefoon REDACTIE en ADVERTENTIES: 46 28 60 

TECHNISCHE REALISATIE:
MEDIA58 - Vlissingen

Oplage: 2850 exemplaren

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. 

Kijk ook eens op www.shop54.nl

35 jaar damesmode

Bij uw aankoop vanaf 
100 euro

krijgt u een feestcheque van:
35 euro

Scheldestraat 54, Vlissingen
Vlissingen - 0118-417423

De volgende wijkkrant verschijnt de
laatste week van november 2012.
Hebt u een bijdrage, stuur die dan

vóór 5 november 2012
naar ons toe.

Ons redactieadres is: 
Goeman Borgesiusstraat 59, 

4384 JM Vlissingen
klaver4krant@zeelandnet.nl 



Wat eens de mensa van de zeevaartschool was
aan de Van Hogendorpweg, is nu het veel bezoch-
te en populaire wijkcentrum Het Majoraat. De
zeevaartscholieren genoten er hun dagelijkse
’dis’ en nu schuift tussen de middag een groep-
je 50-plussers aan voor een warme maaltijd. In
dit gedeelte van Paauwenburg had de zeevaart-
school een ware ’campus academica’, want de
toekomstige stuurlieden en machinisten be-
schikten niet alleen over een mensa maar had-
den ook een sporthal en sportvelden. Bovendien
woonden ze in woningen van de zeevaartschool,
onder meer aan het plein tegenover supermarkt
Emté. 

Twintig jaar geleden veranderde de hele opzet.
Sportvelden en sporthal werden afgestoten, de huizen
kregen ’gewone’ burgers als bewoners, de mensa hield
op te bestaan en de appartementen boven en naast het
huidige Majoraat kwamen beschikbaars voor de stu-
denten. Ook die studentenbehuizing is inmiddels ver-
leden tijd. En zo kon het gebeuren dat met het 50-jarig
bestaan van de wijk Paauwenburg ook het Majoraat
een jubileum vierde: 20-jarig bestaan. 

Dat de wijk over dit wijkcentrum beschikt, heeft
Vlissingen voornamelijk te danken aan vele vrijwilli-
gers. Vooral door de activiteit en initiatieven van Mimi
Ruikes kreeg het Majoraat een belangrijke plaats in de
samenleving. Jarenlang werkte ze als vrijwilliger en pas

de laatste jaren is ze voor een klein gedeelte als partti-
mer actief. Bijna achttien jaar moest het Majoraat het
doen zonder subsidie van de gemeente. Pas de laatste
jaren ondersteunt Vlissingen het Majoraat financieel.
Ook is er nu een fulltime beheerder (36 uur) in de
persoon van Gerard Wesdorp.

In het Majoraat was en is een grote variëteit aan acti-
viteiten te beleven. Zo worden er verschillende cursus-
sen gegeven met als meest succesvolle wel de compu-
tercursus. Mimi Ruikes: ’Daar is zoveel belangstelling
voor dat er altijd een wachtlijst is’. Verder is er, om
maar eens iets te noemen, een bridgeclub (Scaldis),
squaredansen, een koor (dikwijls ook met wachtlijst),
een drumorkest. Woonservice l’escaut mag tot de drij-
vende kracht worden gerekend en is regelmatig actief,
onder meer met cursussen. Ook Zorgstroom draagt
met verschillende activiteiten bij aan een gezond
bestaan van het Majoraat.
Mimi Ruikes vindt de kerstmarkt die jaarlijks in en
rond het Majoraat wordt gehouden één van de hoogte-
punten van het jaar. Voor de kerstmarkt van zaterdag 8
december aanstaande zijn er voor de liefhebbers nog
altijd kramen beschikbaar.
Meer weten: majoraat@zeelandnet.nl.

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

Voor de pauze leek het nog wel mee te vallen, maar toen
trad het jeugdkorps van Vlijt en Volharding op en zaten
de vele leden van het ’grote’ orkest ook in de zaal. Ter
plekke opende burgemeester René Roep officieel de
jubileumviering, waarbij hij het een en ander over de
(prille) geschiedenis van de wijk verhaalde en over de
hoofden van de aanwezigen een beroep deed op alle
wijkbewoners om zich aan te melden als vrijwilliger voor
welke activiteit dan ook, want aan vrijwilligers is een
groot gebrek, niet alleen in deze wijk overigens. Na de
pauze kwam het muziekkorps in actie, maar toen was er
nog maar een handjevol publiek in de zaal.

Bij het Majoraat werd de volgende morgen de jubileum-
viering nogmaals geopend, ditmaal door wethouder
Lambert Provoost die voor deze gelegenheid ook in de
geschiedenis van de wijk was gedoken. Op dat moment,
om half elf, was de belangstelling niet veel groter dan
toevallige voorbijgangers met aanhang. Het koor De
Zilvermeeuwen zong er niettemin lustig op los met een
welkomstlied op de muziek van What A Wonderfull
World, en met een tekst van coördinator Mimi Ruikes
van het Majoraat: ik zie de mensen hier vrij en blij, ze
lachen ook naar jou en mij, en ik denk bij mezelf wat
een heerlijke plek.

Sjef van Wijnen, aanvoerder van het actieve jubileumco-
mité, zag met vreugde dat er daarna wel grote belang-
stelling was voor een gratis rit met de Zonnetrein, die
driemaal door de wijk trok. Ook was er redelijke belang-
stelling voor het Zeeuwse jeugdcircus Hogerop uit Goes,
dat twee voorstellingen gaf in de sportzaal bij de basis-
school, de ene voorstelling werd bekostigd door sponsor
Fietsenmakker en de andere door l’escaut. Ook Hans
Vers, de Moermanstichting, de Kanovijver en Emté
waren bij deze jubileumviering sponsor.

Redelijke belangstelling was er ook voor de foto-exposi-
tie over de geschiedenis van de wijk in het wijkcentrum
Open Hof. Binnenkort zal de fototentoonstelling ook te
zien zijn in de openbare bibliotheek en in Ter Reede. 

Maar lekker druk werd het pas bij de barbecue op het
grasveld voor de regenboogflat aan de Colijnstraat. Dit
culinair evenement was uitstekend verzorgd en als de
muziek niet speelde gonsde het van gezelligheid. Maar
als de muziek wel speelde stond het geluid zo snoeihard,

dat gehoorbeschadiging niet denkbeeldig was en
gesprekken niet meer gevoerd konden worden. Sjef van
Wijnen poogde de oorverdovende geluidshinder nog te
temperen, maar de bandleden sloegen zijn verzoek om
het geluid iets zachter te zetten in de geluidsloze wind.
’Gelukkig speelde de band tijdens de barbecue meer niet
dan wel’, verzuchtte Van Wijnen. Wij gingen maandag-
morgen snel op stap voor een gratis gehoortest. 

De avond werd besloten met, zoals het programmablad
het zei ,,een spetterend optreden van de bands B4 en
Bad Hair Day. Bij het naderen van de nachtelijke uurtjes
was er nog zoveel muzikaal enthousiasme dat de politie
met zachte aandrang een einde aan het jubileumfeest
moest maken.

En tenslotte mogen de jeugdige winnaars van de kleur-
wedstrijd ook nog wel vermeld worden: 1 Esmee Oele, 3
jaar; 2 Anoek Bootsgezel, 4 jaar; 3 Isabelle Pieterse, 5
jaar;4 Naomi Bootsgezel; 5 Eline Eenennaam; 6 Mira ?,
Annie Romeynlaan.

Een gezellige barbecue met gevaar voor gehoorschade
Vrijwel alle Paauwenburgers zijn zich er ongetwijfeld van bewust dat ze in een
prachtige wijk wonen. Maar aan saamhorigheid wil het nog wel eens schorten in deze
wijk. Dat bleek op vrijdag 31 augustus en zaterdag 1 september nog weer eens, toen er
feestelijkheden waren te beleven ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van
Paauwenburg. De belangstelling voor sommige evenementen was zo gering dat het
bijna gênant was. Zo kwamen er vrijdagavond nog geen zestig bezoekers opdagen in de
Open Hofkerk voor het concert van de muziekvereniging Vlijt en Volharding, waarmee
de jubileumviering werd geopend.

Mensa zeevaartschool werd populair wijkcentrum

Ook het Majoraat
vierde een jubileum



Op 28 mei heb ik een artikel over de bridge toegestuurd
voor Klaver Vier. Op 4 juni kreeg ik berichtje terug met
een bedankje voor de tekst en dat het doorgestuurd was
naar de ”opmaak”. Toen ik de tekst in de laatste editie
van Klaver Vier las, was ik werkelijk verbijsterd. Het is
een opsomming van bridgeactiviteiten in Paauwenburg
en Ter Reede. Ik vond niets meer terug van de bedoeling
om de inwoners van Paauwenburg  warm te maken voor
de sport bridge en om de mensen meer vanachter de
televisie te krijgen en te stimuleren meer sociale contac-
ten te maken.  Ik kan me voorstellen dat ”opmaak” tekst
bewerkt en in de sfeer van de krant zet, maar ik begrijp
niet dat tekst er dan op deze manier uit gaat zien.
Graag wil ik een toelichting hoe ik bij een volgend artikel
moet handelen.
Met vriendelijke groet,
Levien Vercouteren 
voorzitter De Vlissingse Fles
0118 478787
Thorbeckelaan 6
4384 CC Vlissingen
casadelsol@zeelandnet.nl

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

�ieuws van de wijkraad door Henk van Vlimmeren

Paarden
Wandelen in Paauwenburg en omgeving. Dat was een geliefde bezigheid van wijlen onze redactiemedewerker
Nico Blomme, die dit deed onder het motto ’Wandelen met Bermvrees’. Hij was zeker niet de enige wande-
laar in Paauwenburg. Verschillende leden van de redactie van dit blad kunnen ook worden gerekend tot de
dagelijkse wandelaars, zoals dat trouwens geldt voor tientallen andere Paauwenburgers

Het leuke van Paauwenburg is, dat je allerlei kanten op kunt. Zo voert een bijzonder aardige wandeling vanaf
de rotonde aan het eind van de Bachlaan, even een stukje Galgeweg, meteen rechtsaf het voetpad op.
De voormalige akker is al helemaal verruigd en het Jacobskruiskruid kleurt in het voorjaar en in de zomer
alles felgeel, onaangetast als het blijft door de foeragerende paarden, die ooit uit de Waddenzee werden gered
en die zich hier ongetwijfeld beter thuis voelen. Als oppervlakkige waarnemer vraag je je af of het niet wat min-
der kan met dit gele kruid. Er valt niet veel gras meer te bespeuren, ook al omdat de uitbundige groei van kla-
ver het weiland dreigt te overwoekeren. En hoe sappig en fris klaver er ook kan uitzien, de paarden laten het
vrijwel altijd onaangeroerd. Klaver is hun lievelingsmaaltijd beslist niet.

Wie zich in dit gebied ook thuis voelt is de Reuzenbereklauw (of Perzische Berenklauw). Deze witte scherm-
bloemige kan wel een meter of drie hoog worden. Hij komt oorspronkelijk uit de Kaukasus en is meer dan
een eeuw geleden geïmporteerd als een soort sierplant. Inmiddels is deze plant een plaag aan het worden. Hij
groeit als een gek en produceert grote aantallen nakomelingen, maar wat hem vooral valt te verwijten is dat
hij bij aanraking behoorlijke huidirritatie teweeg brengt. Vooral voor kinderen geldt: afblijven van die
Kaukasiër! Inmiddels staan er zoveel berenklauwen, dat enig ingrijpen geboden lijkt. 
Het schijnt dat schapen er wel weg mee weten en de reuzenplant heeft er ook een hekel aan een paar keer
gemaaid te worden.
Boven het terrein voelen ook gierzwaluwen zich thuis. Een tijdje terug zagen we tientallen van deze snelle,
wendbare vogels over de struiken scheren, ongetwijfeld op jacht naar insecten. Een interessante vogel, die
gierzwaluw. Zijn pootjes zijn zo teer dat hij er niet op kan zitten; ze zijn alleen geschikt om aan te hangen. En
slapen en paren dan? Dat doen gierzwaluwen gewoon al vliegend!

Het lijkt er op dat voetpad en natuurgebied zijn afgescheiden door schrikdraad, maar er valt niets te schrik-
ken, want er staat geen stroom op dit draad en zo gezien hoef je in dit nieuw gemaakte stuk natuur geen berm-
vrees te hebben. Door wat voor reden dan ook hangt op sommige plaatsen het draad, beter het koord, soms
zo laag, dat paarden er overheen kunnen stappen. Af en toe gebeurt het dan ook dat een paard op het wan-
delpad, en ook op het fietspad aan de andere zijde van het weiland, loopt. De paarden zijn zo tam en zo aan
mensen gewend dat iedereen er moeiteloos en zonder gevaar langs kan. Niettemin gaan enkele wandelaars
liever een blokje om dan zo’n groot paard op aanraakafstand te passeren. 

Even hadden we de schrik ook te pakken, maar dat was aan de Van Woelderenlaan. Een Duits bedrijf was bezig
met een grote witte slurf iets ondergronds te doen, aan de riolering vermoedelijk. Vanuit een apparaat op wie-
len en een schoorsteen spoot een witte wolk omhoog, waaruit stof neerdwarrelde op de omgeving, een wolk
die een pregnante chemische geur verspreidde. We zijn er voor de zekerheid snel met een grote boog omheen
gelopen, niet wetende of dit spul kwaad kon.Of Nico Blomme hier bermvrees van had gekregen, is de vraag.
Als wandelaar was hij, chemicus zijnde, eerder beducht voor roekeloze weggebruikers dan voor scheikundig
allerlei...

Observaties door Jan van ’t Eiland

Belangrijke openbare vergadering van de
wijkraad Paauwenburg

In de media heeft u kunnen lezen dat op het ogenblik in
Paauwenburg een onderzoek plaatsvindt door het
Interventieteam. Dit team is samengesteld uit de Sociale
Dienst, Politie, Arbeidsinspectie, UWT, Openbaar
Ministerie, en Belastingdienst.
Bij het onderzoek wordt niet alleen gekeken naar perso-
nen die verdacht zijn, ook wordt goed opgelet waar men-
sen in de problemen zijn of onvoldoende gebruik
maken van diensten en vergoedingen die de gemeente
kan bieden.
Er is in het Middengebied al succesvol opgetreden waar
niet alleen 14 uitkeringen werden stopgezet en terugge-
vorderd, maar waar ook tienduizenden euro’s onbetaal-
de boetes werden ingevorderd. En ook werd een flink
aantal mensen geholpen met uitkeringen, toeslagen,
WMO en AWBZ hulp.
Het onderzoek in Paauwenburg loopt tot maart 2013 en
als u meer details wilt weten kom dan naar de openba-
re vergadering van de wijkraad. Daar zal de heer
Bommeljé of een collega ambtenaar volledig uit de doe-
ken doen hoe het interventieteam te werk gaat.

Deze vergadering vindt plaats op 19 november 2012.
Nadere details worden later bekend gemaakt.

Afscheid Peter Stok
Op 28 juni heeft een groot aantal mensen in het strand-
paviljoen Panta Rhei afscheid genomen van Peter Stok
die met pensioen ging. De wijkraad Paauwenburg heeft
jarenlang een prettige en vruchtbare relatie met Peter
Stok gehad die als ambtenaar Burgerparticipatie veel
voor de wijk heeft betekend. We gunnen hem nog vele
jaren om van zijn pensioen te genieten.

Dag bankjes!
Wij ontvingen klachten  dat tot twee maal toe de planken
van de bankjes bij het parkje naast de Theo
Thijssenschool waren verwijderd. Twee goed geinfor-
meerde bronnen hebben ons gemeld dat bewoners uit
de omgeving de plankjes hebben verwijderd om daar-
mee de hangjongeren te weren die daar gebruik van
maakten.

De Schouw in Paauwenburg
Enkele malen per jaar lopen enkele vrijwiligers uit de
wijk samen met ambtenaren rond om te zien waar ver-

beteringen kunnen worden aangebracht. Of te constate-
ren waar schade is of vandalisme heeft plaatsgevonden.
Het gaat daarbij om verlichting bestrating, straatmeubi-
lair, groenvoorziening, afval, scheefstaande borden enz.
Er worden zorgvuldig aantekeningen gemaakt wat er
moet gebeuren. Meestal zijn de verbeteringen binnen
twee maanden aangebracht.
De kleine ploeg heeft graag versterking van mensen uit
Paauwenburg. Als u belangstelling heeft, bel dan even
met de contactpersoon van de gemeente: Michel van
Driel, tel. 487 131.

Zebrapad winkelcentrum
Zeer binnenkort wordt begonnen aan de aanleg van het
zebrapad bij het winkelcentrum. Er is enige vertraging
ontstaan onder meer omdat Connexxion nog moest
bekijken hoe de tijdelijke omleiding van de bus komt te
liggen.

Openbare vergadering wijkraad
Paauwenburg
Nogmaals, die vergadering op 19 november mag u
beslist niet missen.Pak nu uw agenda en reser-
veer die avond.

In het voormalige ROC aan de Dreesstraat 2 is sinds
enkele jaren een multifunctioneel centrum met een
diversiteit aan activiteiten.
Zo is aan de voorkant (ingang Dreesstraat) een parame-
disch centrum met fysiotherapie, osteopathie, ergothe-
rapie, een psychologisch expertise centrum, stichting
huisartsenlaboratorium, een diëtistenpraktijk en echo-
praktijk Zeeland.
Bovendien is daar een sport en bewegingscentrum SHI-
RAN gevestigd en een kinderopvang.
Aan de andere kant (hoek Gerbrandystraat-Sloeweg) is
een kinderopvang en een kunstwerkplaats gevestigd.
Dit laatste, KipVis genaamd is mogelijk wel het minst
bekend bij de meesten. In deze ruimte hebben 13 kun-
stenaars een atelierruimte. Men biedt hier ruimte voor
beginnend talent. 

Regelmatig vindt er een grote vaststelling plaats. Een
door KipVis uitgenodigde kunstenaar sluit dan een werk-
periode af met een presentatie, activiteiten, eten en drin-
ken. Vaststellingen van KipVis kunnen worden be-
schouwd als een ongeordend voorstadium van een
museum, galerie of andere podia. Ook worden hier ten-
toonstellingen van jong Zeeuws talent gehouden. Ook is
KipVis in wisselende samenstelling actief betrokken bij
uiteenlopende kunstprojecten. Kunstenaars werken

ondermeer mee aan het festival Onderstroom en aan
tentoonstellingen in de Drukkerij in Middelburg. Bij de
ingang van natuurgebied Oranjezon en in galeries en
andere culturele ontmoetingsplaatsen door het hele
land zijn regelmatig kunstwerken te zien. In het gebouw
van KipVis is ”de Loge” met doorlopende exposities.
Kunstenaar Ko de Jonge heeft er een doorlopende expo-
sitie van werken uit zijn rijk archief. Ook professionele
kunstenaars kunnen daar terecht voor atelierruimte. 

Geschiedenis
KipVis startte in 2004 in een oude supermarkt in de
dorpskern van Sint Laurens. Daarna is KipVis gegroeid
en naar het Molenwater in een voormalig militair
gebouw naast de watertoren in Middelburg. Vanaf
november 2008 verhuisde de kunstwerkplaats naar
Vlissingen.

De eerstvolgende expositie is in de drukkerij te
Middelburg waar zes kunstenaars hun werken expose-
ren van 9 september t/m 4 oktober.
Indien men de expositie wil bezoeken of meer informa-
tie wenst, kan men contact opnemen.  Dit kan via de
website: www.kipvis.com
Ook kan men op de website werken bewonderen van de
kunstenaars.

Van ROC naar paramedisch centrum
en kunstwerkplaats

MijnMening
Email: klaver4krant@zeelandnet.nl



Behandeling op afspraak
Brahmslaan 7- Vlissingen

Telefoon 411899

Conny Vos zwaait de scepter over de camping. ’We zijn
bezig het plan uit te voeren dat  een tijd geleden bij de
gemeente is ingediend en waar we na de gebruikelijke
procedure toestemming voor hebben gekregen.
Bezwaren waren er niet tegen dit plan, dat vooral
bedoeld is om de kwaliteit van onze camping te verbete-
ren. De hedendaagse ’kampeermarkt’ eist steeds meer
comfort en voorzieningen. Wie niet achterop wil raken,
zal hier dus een antwoord op moeten geven’.

Twee keer zo groot
Het is inderdaad opvallend dat de uitbreiding van de
huidige camping (0,7 ha) nauwelijks meer staanplaat-
sen oplevert. De Lange Pacht zal na realisatie van het
plan meer dan twee keer zo groot worden, namelijk 2
ha. De huidige camping telt 60 staanplaatsen en de
nieuwe krijgt er maar 6 meer, dus 66 in totaal. Hier
wordt meteen duidelijk waar de markt om vraagt: veel
grotere plaatsen. Die krijgen nu een oppervlakte van
zo’n 150 m2, in plaats van de huidige, die ongeveer 80
vierkante meters tellen.

De Lange Pacht krijgt een splinternieuw toiletgebouw,
met een flink aantal sanitaire voorzieningen en 11 dou-
ches, waarvan 2 aangepast voor mensen met beperkin-
gen. Ook is er vloerverwarming, zijn er wasmachines,
drogers etc. en er worden zonnepanelen geïnstalleerd.
Op langere termijn is het nog mogelijk vijf chalets op het
terrein te plaatsen.

Luxe staanplaatsen
Elke staanplaats heeft stroomaansluiting (maar liefst 10
ampère - daar kun je in je caravan een wasmachine op
laten draaien...), een eigen waterkraan en iets wat veel
kampeerders als een luxe zullen beschouwen: eigen
vuilwaterafvoer. Tussen de staanplaatsen wordt het ter-
rein iets verlaagd, waardoor zgn. wadi’s ontstaan, waar

regenwater zich verzamelt én waar de drainage ligt. Het
zal dus niet meer nodig zijn dat de kampeerder met zijn
campingschopje de grasmat te lijf gaat!
Natuurlijk - zou je bijna zeggen - kun je met je compu-
ter het net op, want De Lange Pacht biedt ook WiFi. En
tegenwoordig ook vanzelfsprekend: er komen een recre-
atieruimte en een speelterrein voor kinderen.

De plaatsen worden duidelijk van elkaar gescheiden, wat
betekent dat er geen grensoverschrijdende ’conflicten’
kunnen ontstaan. Iets wat op veel campings in het zon-
nige zuiden schering en inslag kan zijn, zo weten wij uit
ervaring. En staanplaatsen van 150 vierkante meter?
Daar kunnen ze in vele buitenlanden een puntje aan
zuigen!

Scheiding met boerderij
De eerste indruk van iemand die nu de camping op
rijdt, is dat hij op een boerderij is gearriveerd.
Dit wordt anders, camping en bedrijf worden visueel
gescheiden, hoewel de inrit op dezelfde plaats blijft.
Deze visuele scheiding wordt bewerkstelligd door de uit-
voering van het beplantingsplan dat speciaal voor de uit-
breiding moest worden gemaakt.

Het plan is een redelijk omvangrijk document, dat voor-
al bedoeld is om De Lange Pacht in het groene omlig-
gende landschap in te passen. Zo wordt precies aange-
geven hoe breed de omliggende begroeiing moet zijn,
welke soort planten er komen, waar en welke bomen
worden geplant die schaduw geven enz. enz. Belangrijk
punt is ook dat het campingterrein  zelf geheel uit gras
bestaat. Qua aanzien is dat een pluspunt in vergelijking
met veel campings waar tegenwoordig de staanplaatsen
met grind zijn verhard.
Met auto’s (behalve bij aankomst) mag niet over het ter-
rein worden gereden: die horen op de parkeerplaats.

Anderwyk
Het beplantingsplan vermeldt nog enkele aardige
wetenswaardigheden. Zo ligt de Lange Pacht op de rand
van een zogenaamde kreekrug (een zandbodem van wat
ooit een kreek was en die door inklinken van het omlig-
gende landschap nu boven het land uitsteekt). Dit ver-
klaart dus dat vanaf de Boksweg gezien de aanliggende
akkers duidelijk zichtbaar aflopen. Op een deel van het
terrein van De Lange Pacht stond in vroeger eeuwen het
hof Anderwyk, een kleine buitenplaats die in de zeven-
tiende eeuw werd gebouwd op de plaats van een een-
voudig boerderijtje. Later werd de buitenplaats gesloopt
en ontstond er weer een boerenbedrijf, zo vermeldt het
beplantingsplan, waar wij aan kunnen toevoegen ‘en nu
dus ook een luxe camping...’

Sociale plek
’Lange Pacht’, betekent volgens Conny Vos precies wat
het zegt: ooit was dit een pachtboerderij met een over-
eenkomst van wel 90 jaar, terwijl die vaak niet langer

werd afgesloten dan 30 jaar. Op de vraag of ze zelf een
kampeerster is, komt een vrij hilarisch antwoord: ‘Met
mijn lengte pas ik in geen enkel caravanbed...
Bovendien kunnen mijn man - die het vrij grote agrari-
sche bedrijf runt – en ik alleen in de winter weg en dan
zie ik mezelf al helemaal niet op een camping zitten. 

Àls we al op vakantie gaan, want zeker nu is het natuur-
lijk verschrikkelijk druk, dan is het naar het zuidelijk
halfrond, zoals zes jaar geleden naar Brazilië.

Het is op het moment gewoon hard werken, want vol-
gend jaar moet de nieuwe camping open zijn. Nu al zijn
er mensen die een plekje reserveren, ook om weer bij
elkaar te staan. 
Veel van onze gasten komen jaarlijks terug en verblijven
hier voor langere tijd en samen delen ze vaak lief en
leed. Voor hen is de camping ook een ‘sociale plek’.

Uitbreiding levert niet meer plaatsen op maar wel meer kwaliteit

Lange Pacht wordt ruim tweemaal zo groot
Het is al een paar maanden duidelijk dat er aan de Boksweg iets te gebeuren staat bij
de Paauwenburgse camping De Lange Pacht. Een deel van de akker is opgehoogd en
verhard, hier en daar steken draden en buizen uit de grond en er is een verbinding
gemaakt naar de huidige camping.

De Paauwenburgweg leverde enkele
weken geleden tijdens het populaire eve-
nement Rescue Vlissingen een ongewoon
beeld op: langs één zijde van de weg stond
een lange rij auto’s geparkeerd op een
strook waar ze eigenlijk niet mogen staan,
want die strook is aangewezen als officieel
fietspad. 

Veel wijkbewoners stoorden zich er niet aan: nood
breekt wet! was hun opvatting. Waar moeten die vele
auto’s van belangstellende van elders anders naar toe?
Maar weer anderen stoorden zich er wel degelijk aan,
omdat naar hun mening een loopje werd genomen met
de verkeersveiligheid. Iemand zei: ’Willem Groffen, een
erudiet Paauwenburger uit een ver verleden, heeft eens
gezegd: de overheid is de grootste overtreden van haar
eigen regels. En hier werden inderdaad verkeersregels
overtreden’.
Het is overigens zeker niet de eerste keer dat één kant
van de Paauwenburgerweg herschapen werd in een
langgerekte parkeerplaats. Ook bij vorige ’rescues’
gebeurde dat en bijvoorbeeld ook bij enkele grote
paardensportevenementen en circusvoorstellingen in
het zogeheten saunapark. Voor zover bekend veroor-
zaakte deze tijdelijke overtreding van de verkeerswet
nooit een ernstig ongeluk.
Paauwenburger Tamme Seijnstra, een van de vooraan-
staande leden van de fietsbond, tilt ook niet zo zwaar aan
deze tijdelijke parkeerstrook. Een van de tegenstanders

stelde: ’Ik heb kleine kinderen op de rijbaan zien fiet-
sen, terwijl automobilisten op de Paauwenburgweg er
doorgaans behoorlijk de sokken inzetten’.
Tamme Seijnstra kan daarop inhaken met een kritische
opmerking: ’Er stond weliswaar een opvallend bord met
het opschrift: P rescue, maar het zou beter geweest zijn
om de doorgaande automobilisten te waarschuwen met

nog een bord: fietsers op de rijbaan’. Maar hoewel som-
mige automobilisten af en toe inderdaad de sokken er in
zetten, is de veiligheid toch zelden in het geding. Daar
kunnen de tientallen ganzen over mee praten, die vaak
zonder haast waggelend, maar niettemin deftig de weg
oversteken en die toch vrijwel altijd voorrang krijgen van
de automobilisten.

Schelpenlaag voor wandel-
pad door natuurgebied
Het wandelpad door het nieuwe natuurgebied tus-
sen de Galgeweg bij Vlissingen en de Strandweg bij
Dishoek heeft vorige week een schelpenlaag gekre-
gen. Dit aantrekkelijke en populaire wandelpad was
enige tijd bijna onbegaanbaar geworden. Door wild-
groei van planten langs de kant en op de
’middenberm’ moest Staatsbosbeheer, de beheer-
der, besluiten het pad te frezen. Daardoor kwam er
ook veel grove steenslag naar boven, waardoor wan-
delen, en zeker hardlopen, een hachelijke onderne-
ming werd. Er waren dan ook wandelaars die niet
meer voor het wandelpad kozen, maar liever een
eind over het fietspad gingen. Vooral trimmers
vreesden te struikelen en een blessure op te lopen,
bijvoorbeeld een verzwikte enkel.
Aanvankelijk was het de bedoeling het pad nog-
maals te frezen om zoveel mogelijk wortels te ver-
wijderen. Maar Staatsbosbeheer besloot het werk
sneller aan te pakken: de steenslag werd opgeruimd
en over de hele lengte, om en nabij 2,5 kilometer,
werd direct een laag schelpen aangebracht. Niet
minder dan zeventig kub schelpen waren nodig om
dit pad door een schitterend natuurgebied te bedek-
ken. De schelpen moeten nog wel worden
’ingelopen’ en met het verstrijken van de tijd zal het
pad dan ook steeds beter begaanbaar worden.

Binnenkort zal Staatsbosbeheer ook het ruiterpad
door dit gebied op sommige plaatsen verbeteren.

Fietsers op de rijbaan!
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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

Uw advertentie in de Klaver Vier?
Bel 0118-462860

e-mail: klaver4krant@zeelandnet.nl 

De Van Raaltestraat. Deze is te vinden bij het basketbalveldje aan de
Gerbrandystraat. Komt men uit de richting van de Sloeweg dan is de eerste straat
linksaf de Alexander Gogelweg. Die gaat men in en
dan de eerste straat rechts is de Van Raaltestraat.
Het is een korte straat met wel veel huisnummers,
want daar staat de eerste van de Regenboogflats.

Eduard Ellis van Raalte is geboren op 30 april 1841 te ’s-Graven-
hage. In deze stad is hij ook overleden op 23 maart 1921. Hij is dus
80 jaar geworden. Van Raalte was een liberaal politicus. Hij was
afwisselend Unie liberaal en vrijzinnig democraat. Voordat hij in de
politiek kwam was hij advocaat. Hij bracht als minister van Justitie
in het kabinet De Meester de Wet op het arbeidscontract tot stand.
Na zijn ministerschap werd hij fractievoorzitter van de Liberale Unie.
Hij was Minister van Justitie van 1905 tot 1908 na J.A. Loeff en zijn
opvolger was A.P.L. Nelissen.

Op 16 februari 1907 werd er een aanslag gepleegd op zijn leven. Een geesteszieke man schoot in Den Haag
vier keer op de minister. Drie kogels misten hem en een vierde bleef in zijn overjas steken. Bij deze aanslag
waren geen politieke motieven in het spel. De dader was boos over de wijze waarop hij als oud-muzikant in
het leger was ontslagen en over de hoogte van zijn pensioen. De dader werd ontoerekeningsvatbaar verklaard.

Johannie vertelde dat ze hier graag woont. Het is heerlijk
rustig en groen. En ze zijn zo via de B-wegen in het bos
of op de nieuwe fietspaden om een toertje te fietsen. De
Mendelssohnlaan is een rustige straat, waar de mensen
op elkaars huisdieren passen tijdens de vakantie.
Tijdens dit interview paste zij op de poezen van de buur-
vrouw.

Harry was stralingscontroleur bij EPZ en is al vijf jaar
met pensioen. Hij heeft nu een volkstuin bij Levenslust
en dat is zijn lust en zijn leven. Hij is daar elke dag te
vinden en volgens zijn vrouw zou hij er liefst nog slapen
ook! Er is natuurlijk altijd van alles te doen in zo’n tuin,
zeker als er geoogst moet worden. Juist ook voor
Johannie. 

Vorig jaar heeft zij 35 potten jam gemaakt. Er groeit van
alles: rabarber, boontjes, bietjes, aardappelen, sla en
andijvie. Maar ook uitheemse groenten zoals knoflook
en artisjokken. Of oude groentes zoals pastinaak en
aardperen en ook bloemen en kalebassen. En niet te
vergeten het fruit: aardbeien, bessen, frambozen en
kruisbessen (beiers op zijn Zeeuws).

Johannie kan zich ook goed bezig houden. Toen de kin-
deren, een dochter en een zoon, groter werden werd ze
mantelzorger. Ze heeft voor een oude buurvrouw
gezorgd en voor haar moeder en haar schoonouders.

Toen dat niet meer nodig was heeft ze 9 jaar bij Ter
Reede vrijwilligerswerk gedaan bij de activiteiten in de
Vondellaan. Daar is ze pas mee gestopt omdat ze wat
vaker op bezoek wil bij haar dochter en haar gezin in
Poortugaal, vlakbij Rotterdam. 
Verder zingt ze bij de zanggroep Zokantook, doet ze aan
bloemschikken, lezen en sporten bij Club Vief. Ze heeft
ook jaren gecollecteerd voor de dierenbescherming.

Haar jeugd bracht ze in Domburg door. Daar woonde
veel van haar familie. Schilder Jan Toorop kwam, zoals
de meeste bewoners van Walcheren wel weten, vaak
schilderen in Domburg. In het jaar 1897 had hij een
huisje aan de Markt en bezocht zeker 20 jaar de bad-
plaats om er te schilderen. Aan bakker Bimmel, de opa
van Johannie vroeg hij of hij één van zijn dochters mocht
schilderen. Keetje werd het meest gevraagd. 

Tante Kee liep in klederdracht, evenals de rest van het
gezin. Haar foto kwam vroeger ook met regelmaat op de
bekende blauwe doosjes met de babbelaars. De bakker
en zijn gezin waren goede bekenden van de schilder.
Ook Mondriaan, Heijse, Robinson en Charley Toorop
kwamen regelmatig over de vloer.

Toch zou Johannie niet meer in Domburg willen wonen.
Het is er vooral in de zomer erg druk met de toeristen.
Paauwenburg en omgeving is heel wat rustiger. Heerlijk.

Alle twee zijn ze in Middelburg geboren, Johannie en Harry Homburg, maar wonen nu
met veel plezier in de Mendelssohnlaan. Een geschakelde woning met voor en achter
een leuke tuin. Hoe is het gekomen dat bewoners van Middelburg kiezen om in
Vlissingen te gaan wonen? Dat kwam doordat ze bij een nichtje van Johannie in de
Meesterstraat op bezoek waren. Zij woont op de elfde verdieping en vanuit het raam
zag Johannie hoe groen en ruim Paauwenburg wel is. In de Mendelssohnlaan stonden
twee huizen te koop en omdat deze straat aan de rand van de wijk ligt en het paar
destijds een grote hond had waar veel mee gewandeld moest worden, besloten ze één
van de huizen te kopen. Hun huis aan de Noordweg in St.-Laurens was reeds verkocht.
Dat was een mooi jaren dertig huis met een grote moestuin, maar dat werd te groot
voor hen.

Van Raaltestraat
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’Herinneringen aan Hof Lammerenburg’ - deel 2
verhaald door een boerendochter door Jaco Simons

De hofstede lag achter de huizen aan de Gerbrandystraat
met de nummers 68 en 70, dus waar nu de wijk
Rosenburg is gelegen. Tussen de huisnummers 64 en 68
ligt een paadje. Vroeger was dat een deel van het toe-
gangspad dat tot hof Lammerenburg leidde. 
De herinneringen van de boerendochter dateren van
ongeveer 1935, het jaar waarin de boerenschuur
afbrandde. De tekst is enigszins bewerkt om de lees-
baarheid te bevorderen. 

’De schuur was in 1922 gebouwd en brandde in juli
1935 af. Dat is gekomen, doordat twee kinderen van vijf
jaar met lucifers gespeeld hadden. Het waren broertje
Lein en Willem Aarnoutse, een buurjongen die schuin
tegenover ons woonde aan het begin van de
Paauwenburgse baan, op een klein boerderijtje. Het
grote hof Paauwenburg stond aan het einde van die
lange baan. 
Als je onze schuur [van Lammerenburg] binnenkwam,
was er eerst de paardenstal met vijf plaatsen voor de
paarden. Dan was er een gang en dan de koeienstal met
twaalf bochten voor de koeien die twee aan twee ston-
den. In die gang hingen jassen en stonden werkschoe-
nen, klompen en laarzen. De waterpomp voor drinkwa-
ter was voor de koeien. De kinderen hadden lucifers uit
een jaszak gehaald en waren naar boven geklommen op
de tilt, boven de koeienstal. Daar hadden zij in het stro
een vuurtje gemaakt. Dat had ontzettend grote gevolgen.
Ze waren bang geworden en zijn naar beneden gegaan
en weggerend. Uren later kwamen zij weer voor de dag.
Toen wisten wij pas wat ze gedaan hadden. Het was op
een zaterdagmiddag. Het was prachtig weer. Mijn vader
was met broer Simon om voerhooi naar de Groeneweg.
Daar hadden wij nog twee hectare weiland. Nu is dat de
Galgeweg, meen ik, waar die grote huizen staan
[Moesbos, Der Boede]. Wij zaten in de bakkeet. Ik was
mijn kralen aan het rijgen. Het werd ineens donker. Ik
keek naar buiten en riep vol ontzetting: “De schuur staat
in brand!’ We zijn naar buiten gerend en moesten
machteloos toezien dat de schuur afbrandde.
Achter het hof waren drie weiden. De voorste wei, de

troenkwei [wei met wilgen] en de kommewei [wei met
komvorm]. De laatste noemden wij zo omdat er in het
midden een grote ronde waterput lag. Het was zoet
water, want de koeien, schapen en paarden hadden
zodoende drinkwater. Het was er heel mooi, want in die
put groeide riet, gele lis en waterplanten waar de kikkers
een goed leven hadden. ’s Morgens vroeg, als mijn vader
en ik de koeien zaten te melken, was het een gezang van
belang. Af en toe kwam er eens een reiger om een visje
te verschalken of een paling misschien. 
Aan de kant tussen de kommewei en de troenkwei groei-
den hoge braam struiken. Er hingen zoveel bramen in,

dat het er zwart en blauw van zag. Er is menig braampje
geplukt. En bossen gele lis gesneden. We hadden er wel
een paar natte voeten voor over, want ze stonden vanzelf
in het water. In de troenkwei stonden de wilgen in rijen.
Daar waren wilde eenden en duiven en hadden nesten
in de wilgen. Daar was het een gekoer van duiven en
gekwek van eenden. Aan de andere kant was de vijver
waarin waterhoentjes zwommen. De koeien liepen er
niet zo graag; het gras was daar niet lekker genoeg onder
die bomen. Het was niet zo’n grote wei. In de winter wer-
den er een paar rijen geknot en werden er musterds [het
fijnste hout dat bij het knotten vrijkwam] van gemaakt.
Die musterds stookten wij in de oven en in het
haardvuur in de bakkeet. 
In de voorste wei stond rechts, vanaf de dam en het klei-
ne hekje, ook een rij wilgen. En dan schuin naar bene-
den, naar de vijver. Daar groeide riet en er lag eenden-
kroos op het water. Links bij het hek stond een grote
notenboom. In het najaar hingen er veel noten aan. We
hebben menige noot geknuppeld. Ze smaakten heerlijk.
De kraaien lustten ze ook, dus we gingen kijken of er

onder de boom lagen. Als het warm was lagen de koeien
in de schaduw. 
Aan de kant van de wei stonden veel meidoorns en wilde
roosjes. Als die bloeiden, was dat een prachtig gezicht. Ik
plukte wel eens een wilde roos of bloeiende meidoorn.
Er zaten merels, lijsters en andere vogeltjes in te broe-
den. Ik was boos als de jongens de eitjes uit de nestjes
haalden. Ik hou van de natuur, van alles dat leeft en
groeit en bloeit. In de wei groeide gras en klaver, pink-
sterbloemen en boterbloemen. Dat lustten de koeien
niet, dus die lieten ze mooi staan. Ook stonden er made-
liefjes. Daar kon je een mooie krans van maken. Dat
deed ik als kind graag. 
Aan de kant tegen de kommewei was een laagte. In de
winter konden wij er schaatsen. Zou er in vroeger tijd
een zwembad zijn geweest? Of was het alleen pootje
baden? [De ‘laagte’ waarover de boerendochter schrijft,
was een restant van de buitenplaats Lammerenburg. In
de siertuin van de buitenplaats lag een vijver.] (foto a)
Dit was mijn verhaal over de weiden achter het hof. In
1944 is alles verwoest door die waanzinnige oorlog.” 

"Donderdag 30 augustus is de heer Ad van Dijk plot-
seling overleden. Hij heeft een grote bijdrage geleverd
aan de Walcherse geschiedschrijving."

Onlangs is mij een achttal A-viertjes toegestopt door de Vlissingse oud-huisarts de heer
Ad van Dijk (85). De tekstuele inhoud betrof het verhaal van een vrouw op gevorderde
leeftijd die tussen 1915-1935, als jong meisje, opgroeide op boerderij Lammerenburg.
Na onderzoek bleek dat de schrijfster van de tekst één van de dochters uit het gezin
van Pieter de Pagter en Jacoba van Keulen moet zijn geweest; mogelijk Jacomina de
Looff-de Pagter. Familie De Pagter was de laatste bewoner van één van de twee boer-
derijen waaruit Lammerenburg bestond. 

In de periode 1633-1795 was Lammerenburg
een buitenplaats, dat wil zeggen een land-
goed met een herenhuis, een boerderij (in
dit specifieke geval zelfs twee boerderijen)
en verschillende bijgebouwen zoals een
koetshuis, bakhuisje, varkenshok, kippenhok
enzovoort. 
De oprichter van Lammerenburg was de beroemde
Vlissingse reder Cornelis Lampsins. Daarna volgde zijn zoon
Johan, kleinzoon Cornelis en nicht Aletta Lampsins als eige-
naren. 
Na de familie Lampsins kwamen Johan Westerwijk en later
zijn neef Andries Westerwijk Forsborg. Johan Steengracht en
vervolgens zijn zoon Nicolaas waren de laatste die
Lammerenburg bezaten. Toen was het gedaan met
Lammerenburg als buitenverblijf. In 1795 werd het heren-
huis gesloopt en bleven de twee boerderijen over. 
Eén boerderij brandde af in 1935, de overgeblevene werd in
1977 gesloopt. Dat jaar staat voor het definitieve einde van
Lammerenburg. 
De naam werd in herinnering gehouden met de bouw van
een nieuwe Vlissingse wijk. Die stadsuitbreiding ligt vreemd
genoeg niet op de plek waar de buitenplaats heeft gestaan,
want die wijk heet Rosenburg!

Detail uit de kadastrale kaart van Koudekerke, sectie G, blad 2.
(1823) Lammerenburg bestond uit twee boerderijen. Het herenhuis
is op deze kaart allang verdwenen. De weg van zuid naar noord is
de huidige Gerbrandystraat. De weg die oostwaarts gaat, is de
Zuidbeekseweg.  In de 20e eeuw woonde het gezin De Pagter in de
noordelijk gelegen boerderij.

De zuidelijk gelegen boerderij, vlak voor de sloop in 1977.

Foto a: luchtfoto van boerderij Lammerenburg, met uiterst boven de
Gerbrandystraat (ca. 1960). Vlak daaronder: alleen de linker boer-
derij staat er nog. Op de plek van de rechter boerderij is een aantal
bedrijfspanden gebouwd. Onderaan de foto de voormalige vijver
van de siertuin van de buitenplaats.
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De natuur in Paauwenburg Henk van Vlimmeren

Nadat we in de vorige wijkkrant schreven over de
vriendelijke Paauwenburgse kat die Dolert wordt
genoemd kregen we meerdere telefoontjes. Onder
ander van Yvonne Roga die jarenlang lid van de wijk-
raad Paauwenburg was.
Bij de mensen die contact opnamen was de Doler heel
goed bekend. De kat was in het verleden het huisdier
van een eenzame man die ging verhuizen en zijn 13
jaar oude kat met de nam Harry onverzorgd achter-
liet.
Dat gebeurde twee jaar geleden en de buren hebben

zich toen over de verlaten kat ontfermd. Ze zorgen er
voor dat het dier voldoende voedsel krijgt en als het
heel erg koud wordt mag hij de nacht in enkele gast-
vrije huizen doorbrengen.

Heeft Dolert meerdere dubbelgangers?
Eén van onze wijkbewoners kent tenminste vijf rode
katten/poezen die ook dagelijks door de wijk ’dolen’.
Als Harry het eens een dagje rustig wil aan doen,
nemen ze beurtelings zijn taak over en zwerven ook
door de wijk. Het is meegenomen dat ze allemaal als

twee druppels water op elkaar lijken. In de nachtelijke
uren vergaderen ze met enige regelmaat. Hun miauw-
concerten zijn in een groot deel van de wijk duidelijk
te horen. Ze zijn dan bezig een soort werkschema te
maken. Wie aan dit verhaal twijfelt, moet maar eens
goed opletten, want in alle delen van Paauwenburg
zijn meerdere rode katten te signaleren. Om maar
eens wat te noemen: alleen in en rond de Cirkel lopen
er al een stuk of drie rond. En in de hele wijk: Harry
1, Harry 2, Harry 3, Harry 4, Harry 5, Harry 6, Harry
7, enzovoort.

Het strand ligt er verlaten bij. Een vroege zeewind waai-
ert in wilde vlagen het zand over het strand waar de gol-
ven in eindeloze rijen hun kracht op het gele zand ver-
liezen. Op dat moment ben je er van bewust dat je het
voorrecht hebt om te leven op de rand van het Europese
continent. Al het land ligt achter je en je staat op de plek
waar Europa begint. Het geruis van de golven klinkt
mooier in de oren dan de mooiste symfonie. Op de
vloedlijn scharrelen meeuwen rondom de eetbare
geschenken die het hoge water op het strand heeft
geworpen. Na elke golf, als het water terugloopt, rennen
de kleine strandlopers achter het afgaand water aan om
razendsnel pikkend in het natte zand een ontbijt van
kleine kreeftachtigen en wormpjes te bemachtigen.

Voor de vroege bezoekers biedt de vloedlijn ook attrac-
ties. Nu is het moment om de schelp van de het zeldza-
me wenteltrapje te vinden of het broze skelet van een
zee-egel. Luchtbellen verraden de woning van wormen
die in het zand leven. Als ze zich niet diep genoeg ingra-
ven zijn ze al snel de prooi van zandlopers en plevieren
die langs de eblijn hun kostje bij elkaar scharrelen.
Vlak bij de paalhoofden heeft de stroming een groot aan-
tal schelpen en gruis bij elkaar gespoeld. Witte boor-
mossels, bruinzwarte strandschelpen, gele zaagjes, gele
en roze nonnetjes; de zee heeft heel wat kleur te bieden
voor degenen die belangstelling voor de natuur hebben.
Maar het meest opvallend zijn hier de zilvermeeuwen,

die vooral in het voorjaar met luid gekrijs hun aanwe-
zigheid kenbaar maken.
Maar de grote vogels blijven niet de hele dag op het
strand. Ze trekken soms door tot ver in het binnenland
om voedsel te zoeken. En ook Paauwenburg krijgt er
dagelijks heel wat op bezoek. Er is altijd wel wat eten te
vinden, vooral omdat er mensen zijn die ze voeren met
keukenafval. Of ze pikken het voedsel weg dat voor de
eenden en ganzen is bedoeld.

Laten we eens nader kennis maken met deze grote
mooie vogels die de wetenschappelijke naam Larus
argentatus met zich mee torsen.
De meeste zilvermeeuwen leven in duingebieden waar
ze in de periode april/juni op een legsel van 3 eieren
broeden die na 27 dagen uitkomen. Circa 65% van de
jongen sterft na het uitkomen door roof, voedselgebrek,
regen of hitte. De jonge zilvermeeuw heeft een jeugd-
kleed dat bruin gespikkeld is. Pas na 4 jaar is het vol-
wassen kleed bereikt. In de baltstijd ontstaat altijd een
paartje dat hun verdere leven bij elkaar blijft. In de win-
ter leven ze meestal gescheiden van elkaar maar in het
voorjaar zoeken ze elkaar weer op. Men heeft dit aan de
geringde poten van de vogels kunnen vaststellen.
Zilvermeeuwen zijn kolonievogels die hun nesten in
grote aantallen bij elkaar bouwen.
De vogel heeft een witte kop en staart en grijze vleugels.
Ze kunnen tot 60 cm groot worden met een spanwijdte

van 148 cm. Het is geen zeldzaamheid als ze 30 jaar oud
worden.
In verscheidene steden in de buurt van de kust komt het
voor dat zilvermeeuwen op de platte daken van flats en
fabriekshallen gaan broeden. Ze geven daarbij de voor-
keur aan daken die bedekt zijn met grind. Voor de bewo-
ners is dat geen pretje want in de broedperiode zijn deze
vogels zeer luidruchtig. Bovendien vormen hun niet zo
kleine uitwerpselen een plaag.
In een wijk in Leiden komen al jaren 2.500 zilvermeeu-
wen op de daken van flats broeden. Pogingen om ze te
verjagen liepen uit op een grootscheepse aanval van alle
meeuwen op de conciërge.
Ze zijn dan ook helemaal niet bang van mensen want op
plekken waar buiten veel snacks worden gegeten komen
ze al snel bedelend opdagen en dat heeft meestal veel
succes. In een Engelse badplaats waren de zilvermeeu-
wen zo brutaal dat ze niet alleen uit de hand aten maar
ook probeerden  de fish and chips uit de bakjes te roven
die de mensen in hun hand hielden. Maar ook de
Zilvermeeuw wordt soms beroofd en wel van hun eie-
ren. Er wordt beweerd dat die eieren niet eetbaar zijn
maar dat is een fabeltje. Misschien door vogelliefhebbers
rondgestrooid om de dieren te beschermen. In onze

jeugd kregen we op Terschelling die eieren te eten. Ze
waren uit de nesten gehaald door de boswachter omdat
er anders te veel zilvermeeuwen in het natuurgebied
zouden komen. Zilvermeeuwen eten vrijwel alles wat ze
tegenkomen, zoals insecten, mossels,  krabben, vogels
vis en afval. Krabben, mossels en oesters nemen ze in
hun bek hoog in de lucht mee om ze dan op iets hards
te laten vallen waardoor ze open barsten en de inhoud
kan worden geconsumeerd. Op veel Zeeuwse dijken zijn
de restanten van die activiteiten te zien.
De grootste concentratie van zilvermeeuwen komen we
tegen bij vuilnisbelten die een belangrijke bron van
voedsel vormen. Doordat steeds meer vuilnisbelten wor-
den gesloten loopt de laatste jaren het aantal zilver-
meeuwen in Nederland langzaam terug. De huidige
stand wordt geschat op 70.000 exemplaren en dat waren
er in het verleden wel eens rond de 100.000.
Een bijzondere situaatie doet zich voor in Zeeland.
Hoewel de zilvermeeuw een beschermde vogel is, mogen
ze in Zeeland in de periode van 1 juni tot 1 november
worden verjaagd en eventueel worden afgeschoten. De
regel is er tijdelijk omdat ze het hebben gemunt op het
vers uitgezaaide mosselzaad. De vergunning geldt tot 31
december 2012.

Zilvermeeuwen in Paauwenburg
In het voorjaar komen enkele vrienden uit de Randstad over naar Vlissingen. Ze komen
om een traditie te handhaven die bestaat uit een vroege wandeling over het dan nog
verlaten strand. Als je op een zo vroege morgen naar het strand gaat ben je getuige van
de geboorte van een nieuwe dag. Op het pad naar het strand ontmoet je vroege fazan-
ten en late konijnen. De vogels in de duinen die nog niet worden gestoord door luid-
ruchtige badgasten begroeten de ochtend met prachtig gezang. De sterren verbleken
boven de Noordzee en een rossig blauw houdt de belofte in van een nieuwe dag op het
strand. Zelfs de nachtegaal is dan nog present en zorgt voor vreugde bij de wandelaars.
Naarmate je verder loopt in de richting van de grote trappen die naar het strand lei-
den komt vanachter de hoge duinen het geluid van de brekende golven je tegemoet,
golven die zelfmoord plegen op het zand van het strand.

Misterieuze Dolert heet Harry


