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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

Al in het eerste decennium na het lanceren van de plan-
nen werd duidelijk dat de wel erg optimistische plannen
voor de wijk (er werd ook voorspeld dat er 27 winkels
zouden komen) kant noch wal raakten. 
Begin jaren zeventig was er nog geen sprake van de
komst van een kerk in deze wijk. In die tijd werd een
geldinzamelingsactie gestart onder het motto ’geef
Paauwenburg een hart’. Doel: de bouw van een kerk-
centrum. 
Binnen enkele jaren werd dit plan gerealiseerd door de
bouw van Open Hof, waarin aanvankelijk meer kerken
een plaats kregen.

Bruiloften
Later werd het de Samen-Op-Weg-kerk. Wim Heijstek,
voorzitter kerkenraad Protestantse Gemeente Vlissingen
(zelf ook woonachtig in Paauwenburg) schrijft: ’De dien-
sten worden nu samengevoegd met die uit de St
Jacobskerk, waarbij ook de kerkmensen uit de
Schaapskooi in Papegaaienburg zich bij aansluiten. 
Kerkcentrum Open Hof blijft voorlopig behouden voor
de Protestantse Gemeente van Vlissingen. 

Het centrum blijft vooralsnog wel beschikbaar voor
andere kerkelijke activiteiten, voor uitvaartdiensten, als

ontmoetingsplek voor Paauwenburgers, voor vergade-
ringen en op verzoek ook voor bruiloften’.

’Vele jaren is Open Hof een plaats geweest waar honder-
den mensen bij elkaar kwamen om op verhaal te
komen, om te luisteren naar verhalen. Hedendaagse
verhalen en verhalen uit een ver verleden, de oerverha-
len uit de Bijbel. Altijd verhalen over de mens op weg, de
mens op zoek naar zijn of haar bestemming’. 
Daarmee werd Open Hof voor veel Paauwenburgers een
geliefde plek, een plaats waaraan vele dierbare herinne-
ringen verbonden zijn.

’Met pijn in het hart is de laatste tijd duidelijk geworden
dat de mens van 2012 minder gericht is op het doorver-
tellen van die oude verhalen. Het bezoek aan Open Hof
nam af.
Gingen er in de jaren zeventig zo’n 500 mensen weke-
lijks naar deze wijkkerk, nu is dat aantal teruggelopen
tot hooguit honderd’. 

Financiën
Zo’n tien jaar geleden telden de Protestantse Vlissingse
kerken ongeveer 5000 leden, van wie er circa 1400 in de
wijk Paauwenburg woonden. Nu zijn die cijfers terugge-

lopen tot 3000 voor heel Vlissingen en 800 voor
Paauwenburg, genoeg voor een kerk, zou je denken,
maar velen zijn wel protestants gebleven, maar keren
zich toch van de kerk af. Bij het opheffen van de kerk-
diensten in Open Hof speelt overigens niet alleen het
aantal kerkgangers een rol, maar vooral ook de financi-
ën.
In het verleden was er iedere zondagmorgen in het
naastliggende wijkcentrum Open Hof een crèche voor
kinderen tot en met vier jaar tijdens de kerkdiensten.

Door verminderde belangstelling is dat de laatste tijd
teruggebracht tot eenmaal per maand. Ook was er lange
tijd een kinderkerk in het wijkcentrum te beleven voor
oudere kinderen.
Voor kerkgangers die niet meer zo goed ter been zijn en
voor wie Open Hof wel bereikbaar was, maar die de
afstand naar de St Jacobskerk te ver vinden, zal er een
taxibusje worden ingezet. Wim Heijstek verwacht dat een
aantal kerkgangers uit deze wijk nu zal kiezen voor de
diensten in Koudekerke.

Ooit werd de bouw van zeven kerken voorspeld, maar…

In Paauwenburg geen kerkdiensten meer
In schril contrast met de plannen die ooit werden gesmeed voor kerken in
Paauwenburg, staat de realiteit van nu. In de jaren zestig van de vorige eeuw werd een
gemeentelijk plan voor deze wijk ontwikkeld, waarin werd verwacht dat in de toekomst
zeven kerken in Paauwenburg (en zeven scholen) gebouwd zouden worden. 
Maar nu we in die toekomst zijn beland is de werkelijkheid dat de er in feite niet één
kerk meer over is: met ingang van het nieuwe jaar zullen er geen kerkdiensten meer
worden gehouden in Open Hof.

Nieuwjaarsreceptie 2013
Ondanks alle bezuinigingen kunnen wij u berichten dat de 15e nieuwjaarsre-
ceptie van onze wijk, georganiseerd door de Vrienden van Paauwenburg,
gehouden zal worden in het wijkcentrum Open Hof. Het is de enige wijkrecep-
tie in onze gemeente!

Vrijdagavond 4 januari 2013 zijn alle Paauwenburgers en hun vrienden uitgenodigd vanaf
19.00 uur. Omstreeks 19.30 uur zal een collegelid het woord voeren en er is natuurlijk weer
een speciale activiteit. U kunt ook de foto’s van de tentoonstelling 50-jaar-Paauwenburg bekij-
ken, waarvan er enkele verloot zullen worden.
Wij vinden het erg prettig u dan (weer) te begroeten!
Namens de Vrienden van Paauwenburg,
Sjef van Wijnen, voorzitter



Activiteiten in Paauwenburg
Open Hof Alexander Gogelweg 59, 4384 EV Vlissingen, e-mail cw.openhof@zeelandnet.nl
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:
● 4 Januari 2013, 19.00 uur: Nieuwjaarsreceptie Vrienden van Paauwenburg ● Diëtistepraktijk ’Dieet oké’ - voor
het maken van een afspraak maandag t/m vrijdag 9.00 - 12.00 uur en van 13.00 - 16.30 uur: 06-10275755. Email:
info@dieetoke.nl en website: www.dieetoke.nl ● Praktijk voor Ergotherapie: tel. 430955/467826. ● Alsook in het
Open Hof: Security plus Consulticy NIBHV opleidingsinstituut bedrijfshulpverlening. Website: www.maatwerkinbhv.nl
- tel.: 0118-460266 / 06-18259335.

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

ADRZ: Ziekenhuis 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

Digitale versie van de Klaver 4 is te lezen op de 
website van het Majoraat: www.majoraat.nl

Colofon
BOOMGAARDWINKEL

SERIER
Jac. v. Beierenweg 2
Koudekerke
Naast Lammerenburgweg

De winkel in uw 
eigen omgeving

waar het fruit lekker is!
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

8 December, 13-19 uur: Dickens Kerstmarkt (in en bij het Majoraat)
4 Januari 2013, 19.00 uur: Nieuwjaarsreceptie in Open Hof

VCB Lammerenburcht Zuidbeekseweg 22 - tel.: 470692
www.lammerenburcht.nl

Elke laatste zaterdagavond van de maand is er een dansavond met live muziek. De entree is EUR 6,00 per persoon.
Aanvang 20.30 uur: 29 december: Kerstbal m.m.v. Sjerrie Denz

08 Dec. 13-19 u.: Dickens Kerstmarkt
19 Dec. 20.00 u.: Kerstconcert Zingende Zilvermeeuwen,

entree €4,- incl. koffie/thee

22 Dec. 19.30 u.: Kerstspecial ’Zokantook’, entree voor-
verkoop t/m 15 dec. €3,- daarna €4,- 
incl. koffie/thee

5 Jan. 2013 11-13 u.: Nieuwjaarsreceptie

damesmode

Laat u verrassen door de 
HERFSTCOLLECTIE!

Kijk op www.shop54.nl
of kom naar:

Scheldestraat 54, Vlissingen
0118-417423

KAPSALON
ELLEN

Uw dames en
heren kapsalon
in Paauwenburg

Er wordt gewerkt 
met natuur-
producten van
het merk
LANDOLL

OOpp  aaffsspprraaaakk::
0066--1199660044440077
CCiirrkkeell  11



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

Geocaching is een wereldwijde hobby, waar miljoenen
liefhebbers aan meedoen. De bedoeling is verborgen
’schatten’ op te sporen of zelf te maken volgens een uit-
gedokterd en strikt gereglementeerd systeem op
Internet. Wereldwijd zijn meer dan een miljoen caches
verborgen in gebouwen, onder stenen, in bomen, op
bergtoppen, in grotten en misschien wel in gletsjers.
Nederland telt er ruim 10.000; op Walcheren zijn er
ongeveer 100 en in en om Paauwenburg hebben we er
veertien aangetroffen.

Maagdenjagers
Wie mee wil doen aan geocaching moet via Internet een
procedure doorlopen om te kunnen inloggen op het
systeem. Hij of zij dient ervan doordrongen te zijn een
geheime hobby uit te oefenen. Zo heeft elke cacher een
schuilnaam en hij of zij moet aan flink wat voorschriften
voldoen, zoals strikte geheimhouding van vindplaatsen
en zeer zorgvuldig zijn met de inhoud van een schat en
de omgeving waar deze zich bevindt. 
Het maken van een cache is omgeven door voorschriften
op het gebied van authenticiteit en veiligheid. Ook dient
men te kunnen aantonen dat de eigenaar of beheerder
van een terrein of bouwwerk instemt met het aanbren-
gen van de schat. Pas als dit allemaal in kannen en krui-
ken is geeft een zgn. reviewer toestemming de cache
officieel aan te kondigen. Ook dient men op te letten dat
zogenaamde ’dreuzels’, oftewel nieuwsgierige voorbij-
gangers niets in de gaten hebben.
Cachers houden er een soort geheimtaal op na,
’geokletsing’ genaamd, zoals een BaB (Blok aan het
Been: iemand die meegaat, maar die je er liever niet bij
wil hebben) of een Maagdenjager (iemand die veel ener-
gie steekt in het als eerste vinden van een cache).

Educatieve informatie
In de buurt van Paauwenburg treffen we schuilnamen
aan als ’Jersepe’, ’Shockproof559’, ’geo-sebne’ en
TinoMiek.  Enige tijd geleden gingen we op pad met de
geocacher ’Khafra’, speurend in het Nollebos.
Onmisbaar is een goede GPS-ontvanger die tot op enke-
le meters nauwkeurig aangeeft waar de cache is.
In ons geval ging het om een zogenaamde multi-cache
voor kinderen: een route langs verschillende op kinde-
ren afgestemde aanwijzingen. De route vergde een fikse
wandeling en mondde uit in een raadsel, dat alleen op
te lossen was op basis van alle gevonden aanwijzingen.
Meer kunnen we hier natuurlijk niet over verklappen en

zeker niet wat we uiteindelijk vonden. De ontdekker van
deze cache, Khafra in dit geval, kan dan de vondst
’loggen’ op zijn pagina én hij maakt een aantekening in
de gevonden cache op een speciaal rolletje dat water-
dicht in de cache zit. 
Er zijn allerlei caches: enkelvoudige en meervoudige,
zoals wij dus vonden. Meervoudige caches leiden langs
routes, die behoorlijk lang kunnen zijn. Ze zijn bijzon-
der geschikt om allerlei educatieve informatie over de
omgeving en het terrein te verstrekken; dit soort caches
zijn ook zeer populair om vreemde steden te verkennen. 
Er zijn complete stadswandelingen tot stand gebracht en
routes langs interessant maritiem en industrieel erf-
goed, door natuurgebieden, langs fortificaties enz. enz.
Er schijnt op dit moment zelfs gewerkt te worden aan
een multi-cache door Nederland, die 1800 km lang
moet worden...

Griekse bug
Zodoende wordt Geocaching  steeds belangrijker voor
het toerisme. Enkele vrienden uit onze omgeving kijken
altijd op de cache-kaart van een eventuele vakantiebe-
stemming: valt daar wat te ontdekken?
Een rol hierbij spelen de zogenaamde ’trackables: voor-
werpen die zich in een cache bevinden en die mogen
’reizen’; het zijn de ’coins’ en de ’travelbugs’, die altijd
een unieke code hebben en die je kunt aanschaffen bij
een speciale leverancier. 
Ans van der Linde vertelde ons: ’Ik doe zelf niet aan
geocaching, maar ik weet er wel wat van; dus houd ik
me aan de geheimhoudingscode. Ik wil wel vertellen dat
ik enkele jaren geleden ik op een Grieks eiland was en
dat een vriendin van me een travelbug, die ze in
Nederland had gevonden, had meegenomen en deze
bug wilde graag aan de waterkant zijn. Op het eiland
vonden we een cache met een andere travelbug. We heb-
ben ze dus omgeruild. De Griekse bug wilde graag naar
een universiteitsstad en hij is terecht gekomen in
Duitsland, waar hij trouwens binnen een week verhuis-
de naar een andere universiteit. En meer zeg ik er niet
over!’ Er zijn ook caches voor puzzelaars, de zogenaam-
de ’mystery’s’. Aan zo’n cache kun je pas beginnen als
je eerst thuis een raadsel hebt opgelost en dat kan
behoorlijk moeilijk zijn, zodat het maanden kan duren
voordat je kunt starten, zo verzekerde Khafra ons.
Wie meer wil weten over deze geheime hobby:
www.geocaching.nl. We zullen in de gaten houden of het
aantal schatten in Paauwenburg binnenkort toeneemt!

Duizenden geheime hobbyisten zijn dagelijks wereldwijd op zoek

Veel verborgen schatten in Paauwenburg

Een travelbug kan bijvoorbeeld een beertje zijn. foto: Sjaak van der Linde

Nollebos en omgeving: geliefd bij geocachers. foto: Sjaak van der Linde

Kerstspecial Zokantook
Op zaterdag 22 december geeft de Paauwenburgse zang-
groep ’Zokantook’ een Kerstspecial in het Majoraat. Aanvang
19.30 uur. Entree: tot 15 december in de voorverkoop 3
Euro, na 15 december 4 Euro. In beide gevallen inclusief
koffie of thee.
Dit concert is tevens het honderdste optreden van deze zang-
groep. Ter gelegenheid hiervan ontvangen de bezoekers van
dit concert een verrassing om dit heuglijke feit te vieren.

Kerstmarkt Paauwenburg
De stichting Vrienden van Paauwenburg organiseert zater-
dag 8 december 2012 samen met het Majoraat wederom
een Dickens Kerstmarkt. De kerstmarkt zal in en om het
Majoraat worden gehouden van 13.00 tot 19.00 uur.

De weersomstandigheden van vorig jaar hebben een aantal
kraamhouders doen besluiten niet meer in de kou te willen
staan. In de nieuwe opzet kunnen we maximaal 15 stand-
houders plaatsen. In het Majoraat zullen er meerdere kra-
men zijn en ook komen er twee grote tenten naast het

Majoraat waarin ook kraamhouders verblijven. Een mooie
kerstboom is besteld en bistro l’ escaut en herberg Kambier
zullen weer worden opgebouwd. Natuurlijk treedt het
Dickenskoor op en zullen er diverse hapjes en drankjes
binnen en buiten verkrijgbaar zijn. 

Om 17.00 uur zal een looporkest met kerstman en hopelijk
vele kinderen met hun lampionnen de wijk ”onveilig”
maken, waarna bij terugkomst nog een rondje langs de kra-
men kan worden gemaakt en er van een drankje en/of hapje
kan worden genoten. We hopen U allen te kunnen verwel-
komen op zaterdag 8 december. 

Er zijn nog enkele plaatsen voor kraamhouders beschik-
baar! Informatie en kraamreservering: tel. 0118 471103 ma
t/m vr. Mail: majoraat@zeelandnet.nl

Kerstconcert Zilvermeeuwen
Op woensdag 19 december geeft het koor De Zingende
Zilvermeeuwen een kerstconcert in het Majoraat. Aanvang
20.00 uur. Entree: 4 Euro en dat is inclusief koffie of thee.

Ga naar Internet, typ in ’Geocaching.com/map’, ga naar de kaart van Nederland, ver-
volgens naar Walcheren en de omgeving van Paauwenburg en het zal blijken dat in en
om onze wijk een heleboel ’schatten’ zijn verborgen. Ze hebben allemaal een naam,
zoals ’Op de tast’, ’L.E.G.O’ en ’Lekke Band’.



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

De Foto Van Fons

Roots
De stad Vlissingen is zwaar verwoest uit de Tweede Wereldoorlog gekomen. Ook
de Mij. De Schelde, het station, de havens en de sluizen waren grotendeels of
geheel tot puin gebombardeerd en de levendige wijk ’Het Eiland’ bestond zelfs
niet meer... Zou het met deze stad ooit nog goed komen? Een deel van onze fami-
lie zag geen perspectief meer voor de toekomst. Zij kozen, zoals veel
Nederlanders in die tijd, voor emigratie naar Canada.

Voor mijn tante Saar en oom Bertus, die in een noodwoning op het Havendorp woonden, was dit zeer ver-
drietig. Hun beide zonen - dochters hadden ze niet - gingen weg en één van deze zonen hebben zij nooit meer
terug gezien; hij overleed betrekkelijk jong. Ook de meeste kleinkinderen hebben ze slechts op een fotootje
gezien. Onze familie vestigde zich in Wallisburg een kleine stad in Ontario in de omgeving van de Grote Meren.
Er was en is daar veel industriële en petrochemische activiteit.

Doordat een achterneef op zoek ging naar zijn Vlissingse ’roots’, kwam ik via de Zeeuwse Bibliotheek, waar
mijn zus werkt, in contact met onze ’Canadese familie’. Sterker nog: ik herinnerde me deze neef vaag, omdat
hij met zijn vader en moeder, bij gebrek aan een bewoonbaar huis, een poosje bij ons inwoonde op de
Steenenbeer. Ik had zelfs nog een fotootje waarop hij en ik als kleine jongetjes hand in hand voor het nu
gesloopte postkantoor stonden!

Als een olievlek breidden onze contacten zich uit: het werd een bijna dagelijkse uitwisseling via email van
familieverhalen en - foto’s. Het schiep, hoe onwaarschijnlijk het mag klinken, meteen een warme band.
Een verder ging het, want mijn vrouw’s beste vriendin, die in het begin van de jaren zeventig van de vorige
eeuw met haar man ook naar Canada emigreerde, kwam weer in beeld.
Het contact was in de loop van de tijd verloren gegaan, maar bekend was dat deze vrienden woonden, of
gewoond hadden in Winnipeg, de hoofdstad van Manitoba. Met bemiddeling van mijn neef kwamen we ach-
ter hun woonplaats, een klein dorp midden in Canada, waar ze na een leven van keihard werken van hun pen-
sioen aan het genieten waren.

Vorig jaar zijn mijn neef en zijn vrouw bij ons te logeren geweest. We zijn naar de plek geweest waar ooit het
Havendorp was en waar hij nog een poosje heeft gewoond met zijn vader en moeder toen er een noodwoning
voor hen vrijkwam.
Hij herinnerde zich dat hij elke dag, samen met andere kinderen, naar school liep in Souburg, dat hij speel-
de in Duitse bunkers, waar van allerlei oorlogstuig te vinden was, dat hij meeging met de melkboer en dat ze
soms mosselen aten en gerookte paling, waar oom Izak voor zorgde die op de sluis werkte. Hij herinnerde
zich ook het gegil van de varkens in het ’slaughterhouse’. Jammer genoeg konden we het abattoir niet meer
terugzien. Het was net gesloopt. 
Ook zijn we wezen kijken in de Bosjeslaan, waar mijn neef in de jaren zestig nog eens op bezoek was geweest
bij tante Fien, toen hij in Duitsland was gelegerd en dienst deed bij het regiment ’The Black Watch of Canada’.

En ook onze vrienden die naar Winnipeg zijn gegaan hebben we vorig jaar in Nederland ontmoet, toen ze op
familiebezoek waren. Tussen mijn vrouw en haar vriendin klikte het alsof ze elkaar pas een week geleden voor
het laatste hadden gezien!

In het aanstaande januarinummer zal ik u vertellen van onze reis naar het emigratieland Canada: hoe het met
onze familie en vrienden is gesteld:
met hoevelen ze zijn, of het goed met ze is gegaan of toch niet, spreken ze nog Nederlands, wat weten hun
kinderen nog van hun afkomst...

Observaties door Jan van ’t Eiland

Conflicten
Bij conflicten raden wij u aan om in eerste instantie con-
tact op te nemen met de organisatie buurtbemiddeling.
Buurtbemiddeling is er voor alle inwoners van
Vlissingen en huurders van Woonburg op Walcheren die
in een conflictsituatie zitten of dreigen te komen met
buren of buurtgenoten. Buurtbemiddeling Vlissingen is
een gezamenlijk initiatief van de gemeente Vlissingen,
Politie Zeeland, l’escaut, Woonservice en Stichting
Welzijn Middelburg.
Het adres is Sint Sebastiaanstraat 12, 4331 PL
Middelburg, tel. 0118-751 455
Email: e.nahumury@welzijnmiddelburg.nl

Wijkwerkersoverleg
Al enkele jaren kwamen mensen bijeen die in de wijk
vrijwillige en professionele activiteiten verrichten. Het
initiatief lag toen nog bij de gemeente maar door perso-
neelswisselingen is daar nu een eind aan gekomen.

Maar de wijkraad Paauwenburg is nu met de gemeente
in gesprek om de activiteiten van de wijkwerkersbijeen-
komsten te gaan organiseren. Wij hopen in het volgende
nummer van deze krant daarover nader te kunnen
berichten.

Het komt soms voor dat de wijkraad wordt benaderd bij
burenruzies of conflicten. De wijkraad Paauwenburg
mengt zich niet in dit soort situaties omdat wij alleen
bezig zijn met zaken die de hele wijk betreffen.

Zebrapad
Na enige vertraging heeft de aannemer het zebrapad tus-
sen het Kruidvat en de Lidl aangelegd zodat de verkeers
veiligheid verbeterd is en men nu veilig kan oversteken.

Het lijkt alsof de wijkklok bij het winkelcentrum slacht-
offer is geworden van vandalisme en vermoedelijk den-
ken veel voorbijgangers in deze richting... Maar de waar-
heid is dat het vandalisme eind september inderdaad
toesloeg, maar wel in de vorm van een enorme wind-
stoot, die ons trotse uurwerk als met een hamerslag ver-
morzelde.
Binnen een seconde was er niets meer over dan een
hoop plexiglas, wat raderwerkjes en losse wijzers. Alleen
het omhulsel en wat elektriciteitsdraden herinnerden
aan het feit dat hier een klok hing. 
Willem Meijer, die vlak bij de klok woont, heeft de
onderdelen over straat zien waaien en als herinnering
heeft hij een van beide wijzerplaten bewaard.
Wie de andere wijzerplaat heeft, weet hij niet. Feit is dat
de onderdelen van de klok overal verspreid lagen.
Hij hoopt dat als de klok wordt vervangen ook de con-
structie wordt verbeterd. Nu wordt de zaak bij elkaar
gehouden met popnagels en die houden het in ons
zoute en winderige klimaat op den duur voor gezien.
De afdeling voorlichting van de gemeente deelde mee
dat bekend is dat de Paauwenburgse klok zijn laatste

uur geslagen heeft en dat er een nieuwe in bestelling is,
maar dat het nog een aantal weken kan duren voordat
we Paauwenburg mean time weer kunnen aflezen.

Windstoot sloopt klok



Iedere dinsdagavond ga ik met veel plezier naar de 
creaclub in het Majoraat Je merkt dan wat er al zo
gedaan wordt door de beroepskrachten en de vrijwilli-
gers en dat is veel. Zo hoorden we ook wat er allemaal
voor werk verricht is voor de zaterdag 1 september om
het 50-jarig bestaan van Paauwenburg te vieren.
Mijn man en ik zijn daar even wezen kijken en er was op
dat tijdstip aardig wat belangstelling Vooral bij o.a .het
springkussen en het paardrijden Er liepen ook verschil-
lende mensen met een lekker zakje friet. 
In het Open Hof was het ook druk met volwassenen die
de foto’s bekeken en was er veel herkenning uit vroege-
re tijden. Bij het schilderen was toen wij er waren ook
aardig wat belangstelling en zag je mensen schilderen
waarvan je niet wist dat ze dat deden. 
Ik denk dat er over het algemeen veel Paauwenburgers
zijn geweest maar die waren er dan over de hele dag ver-
spreid dus is de indruk die de verslaggever had maar
een momentopname denk ik. Veel Paauwenburgers
weten waarschijnlijk niet wat er allemaal te doen is in
het Majoraat.

Anneke Schuller
Bizetlaan 18
4384 KR Vlissingen
Tel: 0118-465674

Ik wil even reageren op de feestdag van 50 jaar
Paauwenburg.
Wij vonden het een hele leuke dag! ’s Middags leuk voor
de kinderen met de Kleppetband, ze deden het heel
leuk! Wij konden meezingen en het was mooi weer, de
mensen die daar stonden genoten er van dat kon je zien
LEUK! Het paardrijden, glijbaan, rommelmarkt,
schminken enz. was allemaal geslaagd! Ook het circus,
niet druk las ik in jullie wijkkrant, nu ons kleinkind

mocht er nog in en wij niet. Het was vol! DUS
En ’s avonds als er een band speelt (dat is altijd hard!),
en dat weet je 
Dat is bij elke band en dan kan je niet zo veel praten, je
moet ook luisteren daar staan ze voor te spelen. En lek-
ker eten gezellig toch. Nu voor ons was het een geslaag-
de dag!

Gerry Edelman 

Geachte redactie,
Zeer verbolgen het stukje in de wijkkrant over het goed
georganiseerde jubileumfeest van 50 jaar Paauwenburg
gelezen. Wat ontzettend negatief geschreven. Er wordt
geschreven over gehoorschade, belachelijk voor woor-
den.
Er wordt geschreven dat de politie met zachte aandrang
een einde aan het jubileumfeest moest maken. Hier was
totaal geen sprake van. Er was een vergunning geregeld
via de gemeente tot 00.00 uur. De politie arriveerde om
23.56 uur en om 00.00 uur was gewoon zoals het hoort
de muziek stopgezet. 
Zeer teleurstellend dat zo’n goed georganiseerd jubi-
leumfeest voor jong en oud zo negatief wordt beschre-
ven in notabene het wijkkrantje van Paauwenburg. 
Ook erg verdrietig dat alle vrijwilligers niet een opsteker
in het stukje hebben mogen lezen.

A. Tijhuis

Behandeling op afspraak
Brahmslaan 7- Vlissingen

Telefoon 411899

Vlissingen - Stadsuitbreidingen - Paauwenburg. Het bouwrijp maken en de bouw van 'plan Paauwenburg'.1963, foto A. van Wyngen, copy-
right aangekocht (Beeldbank Vlissingen)

Vlissingen - Stadsuitbreidingen - Paauwenburg. Het bouwrijp maken en de bouw van 'plan Paauwenburg'.1963, foto A. van Wyngen, copy-
right aangekocht (Beeldbank Vlissingen)

MijnMening Email: klaver4krant@zeelandnet.nl

Maar in werkelijkheid was er nauwelijks iets aan de
hand. Een storm in een half glaasje verschraald bier.
Om te beginnen de injectienaalden. In de afgelopen
weken hebben we in het park bij jan en alleman
gevraagd of iemand wellicht een injectienaald had
gezien. Dagelijks speurden wij ook tevergeefs rond de
skatebaan. Dan maar eens gebeld met gemeente en
politie.

Opgeruimd
Peter Meerman van de afdeling communicatie legde zijn
oor te luisteren bij verschillende diensten en berichtte
ons: ’De medewerkers van de buitendienst hebben geen
injectienaalden aangetroffen, wel legen drinkflesjes en
blikjes en ook wat ander afval. Maar afval wordt op regel-
matige basis opgeruimd’.

Ook de speurders van de politie waren wat injectienaal-
den betreft niets op het spoor gekomen. Kortom, de
geruchtenmachine had het weer eens volkomen bij het
verkeerde eind.

Dan de wiet. Een beetje wietgebruiker raakt zo in de wol-
ken, dat hij het lege zakje gewoonlijk niet netjes opruimt
maar onverschillig laat slingeren. In het hele saunapark
echter, zo lieten velen ons weten, was in geen velden of
wegen het bekende wietzakje, met groen blaadje, te zien.

En over die paar lege bierflesjes zullen we het maar niet
hebben.

Bordeel
De geschiedenis herhaalde zich, want jaren geleden
kwam een soortgelijke geruchtenmachine ook op gang
rond beweerde misstanden in en rond de Cirkel. Ook
daar zouden injectienaalden zijn gevonden. Een enkele
moeder hield haar kind thuis. De PZC berichtte zelfs
met een kop over vijf kolom: ’Wijk vreest nieuwe drugs-
overlast’. Maar ook toen bleek alles tenslotte een loos
gerucht. Er waren inderdaad twee injectienaalden
gevonden, maar wel in een nog ongeopende verpakking.
Een bovendien waren het een soort naalden die beslist
niet door druggebruikers werden gehanteerd.

Ergens in de wijk was voor korte tijd een bureau voor
escortemeisjes gevestigd. De geruchtenmachine wist
hier ook wel raad mee, want toen dit dag-na-dag was
doorverteld, fluisterden de roddelaars tenslotte dat er in
de Cirkel twee bordelen waren gevestigd. Zelden was er
iets meer bezijden de waarheid.

Kennelijk neigen velen tot enige overdrijving als ze het
over dit soort onderwerpen hebben. Zo berichtte een
Paauwenburger ons: ’Sedert enige tijd hangen er rond
de skatebaan in het saunapark diverse groepen jongeren

rond die overlast veroorzaken en de gebruikers van de
skatebaan, voornamelijk jonge kinderen, hinderen. Het
gaat hier minimaal om twee groepen, die niet echt vrien-
delijk voor elkaar zijn’.

Maar zelfs enkele bewoners van de Van Woelderenlaan,
op nauwelijks honderd meter van de skatebaan, relati-
veren de ’overlast’. Eén van de bewoners: ’Ach, we horen
wel eens wat en we zien ook wel eens wat jongeren bij
elkaar. Maar om nu te zeggen dat het echt overlast is,
nee’. 
Peter Meerman van de afdeling communicatie voegt er
aan toe: ’De plek wordt veelvuldig gebruikt door jonge-

ren om samen te komen en te skaten. Hier is de plek
ook voor bedoeld. Het handhavingteam (van politie,
gemeente en andere instanties, red.) voert extra contro-
les uit en probeert met de aanwezige jeugd in contact te
komen. De wijkagent zal ook extra aandacht aan deze
locatie besteden’.

Secretaris Henk van Vlimmeren van de wijkraad vindt
ook dat je jongeren de ruimte moet geven: ’In de wijk is
er soms kritiek tegen de hangjongeren. Maar laten we ze
dan ook een plek geven waar ze terecht kunnen. Deze
locatie, op en rond de skatebaan, ligt ver genoeg van de
huizen om niet voor overlast te zorgen’.

Hangjongeren hebben eigen plek in saunapark

Geruchten over injectienaalden bij skatebaan uit duim gezogen

De volgende wijkkrant verschijnt eind januari 2013.
Hebt u een bijdrage, stuur die dan vóór 4 januari 2013 naar ons toe.

Ons redactieadres is: 
Goeman Borgesiusstraat 59, 

4384 JM Vlissingen
klaver4krant@zeelandnet.nl 

De geruchten waren alarmerend. In het Westduinpark, ook wel het saunapark
genoemd, zouden in de buurt van de skatebaan injectienaalden zijn gevonden… ook
had een voorbijganger bij een bankje, bemand door een paar jongeren, een verdacht
geurtje geroken. Zou dat wiet kunnen zijn?, vroeg hij zich even later in gezelschap van
andere wandelaars af. En dan waren er ook nog enkele parkbezoekers, die bij de ska-
tebaan, oh foei, een paar bierflesjes hadden zien liggen. Een bewoner van de De Mey
van Streefkerklaan klaagde er over dat er vuurwerk in het park was afgestoken.
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Straatnamen verklaard
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e-mail: klaver4krant@zeelandnet.nl 

Leen werkte voor hun verhuizing bij de politie in Tilburg.
In Vlissingen kreeg hij een baan bij de gemeentepolitie.
Anneke heeft gewerkt als peuterspeelzaalleidster bij de
Berlagertjes, in boekwinkel De Ruyter en als vrijwilligster
in het ziekenhuis. 

In de Mey van Streefkerklaan hebben ze met veel plezier
gewoond. Het was een zeer kinderrijke straat en de kin-
deren speelden allemaal met en bij elkaar. Heel gezellig
en de bewoners konden ook goed met elkaar overweg.
Zomers werd er regelmatig een barbecue gehouden.
Heel vaak gebeurde dat bij de familie Dert in de tuin. In
de winter werden na Kerstmis de bomen verzameld door
de kinderen en opgeslagen in de tuin van Dert. Met auto-
’s werden de bomen naar het strand bij de ”Vijgheter”
vervoerd en luid toeterend legde men de route af. Op het
strand werden de kerstbomen dan verbrand. Na die ver-
branding werd er samen gegeten. Ook vaak bij de fami-
lie Dert. Daar kon altijd heel veel. Sinterklaas kwam
rond vijf december voor de kinderen uit de straat: ook
bij de familie Dert! Meneer Wijngaarden was de Sint.
Toen hij en zijn vrouw 25 jaar getrouwd waren hebben
de bewoners uit hun straat gezorgd voor een draaiorgel
voor de deur van het zilveren paar.
Destijds werd er in het Open Hof dansles gegeven door
meneer Hage uit de Thorbeckelaan. Met verschillende
stellen uit de straat hebben ze daar gedanst. De kinde-
ren zaten met elkaar bij de padvinderij en gingen van-
zelfsprekend in de wijk naar school. Samen met een
ander stel hebben Anneke en Leen ook een strandhuis-
je gehad. Eerst bij de ”Vijgheter” en later op het
Nollestrand.

In 1988 is de familie Schuller verhuisd naar de
Bizetlaan. De aanleiding was een verhuizing vanwege het
werk van Leen. Ze besloten wel om een vakantiewoning
aan te schaffen, want ze wilden toch de mogelijkheid
hebben om regelmatig naar Zeeland te komen.
Uiteindelijk hoefden ze niet weg uit Paauwenburg, want

Leen werd commissaris van politie in Vlissingen. De
familie wilde graag gelijkvloers wonen, ze werden
immers ook wat ouder,dus vroegen zij makelaar Van de
Maas of hij een woning voor hen te koop wist in de wijk
en hij zei dat zijn eigen huis in de stille verkoop stond.
Dat hebben ze toen gekocht. Anneke wilde persé in
Paauwenburg wonen. Ze vindt het ook belangrijk dat
alles dicht in de buurt zit. Alle winkels zoals de Emté,
drogist, bakker, apotheek en ook het Majoraat. Anneke
denkt dat veel mensen niet weten wat het Majoraat alle-
maal doet. Je kunt er tussen de middag gaan eten wan-
neer je partner bijvoorbeeld in het ziekenhuis ligt of
wanneer jezelf wat mankeert en niet de mogelijkheid
hebt om voor je eten te zorgen. Je kan er een receptie of
feest houden. Er worden verschillende cursussen gege-
ven zoals computerlessen, handwerk-, schilder- en
beeldhouwlessen. Met Kerst organiseren ze weer een
Kerstmarkt. 

Zelf gaat Anneke ook naar de crea-middag. Momenteel
bewerkt ze speksteen.
Ze is lid van het NVVH-vrouwennetwerk, vrijwilligster bij
de Wereldwinkel en bij Ter Reede, lid van de Zeeuwse
Vrouwenraad en bestuurslid bij Omroep Zeeland en ze
gaat naar Club Vief voor de broodnodige beweging. Niet
omdat ze het zo leuk vind, maar het zal goed voor je lijf
zijn. 
Tevens zit ze als vrijwilliger in de evenementencommis-
sie van de St. Jacobskerk. Dat is leuk voor de contacten.
Ze stelt de draaiboeken samen, koffie schenken met de
uitvoeringen en optredens en helpt bij de inrichting.
Jammer dat er zo weinig mannen helpen als vrijwilliger,
want met stoelen sjouwen is toch wel zwaar.
Het paar hoopt nog lang in de Bizetlaan te kunnen blij-
ven wonen. Ze hebben alles gelijkvloers, hulp in de tuin
en hulp in de huishouding. En gelukkig heerst er in de
straat een gevoel van saamhorigheid. Je kan altijd bij één
van de buren aankloppen als je hulp nodig hebt. Dat is
een prettig gevoel.

Anneke en Leen Schuller wonen in de Bizetlaan in Paauwenburg. Zij wonen op dit
moment al veertig jaar in onze wijk. Vanuit Goirle kwam het echtpaar met hun drie
kinderen van één, vier en zeven in 1972 in de Mey van Streefkerklaan wonen. Toen zij
een woning zochten, stonden er in Paauwenburg maar drie huizen te koop. Anneke
vond het fijn om in Vlissingen te gaan wonen. Zij is astmatisch en de zeelucht doet haar
goed. Op de vraag of ze echte Vlissingers zijn, antwoordde zij: nu, na veertig jaar hier
te wonen, voelen wij ons echte Vlissingers.

A. Kuyperstraat. Deze straat is een zijstraat van de Troelstraweg. Wanneer men vanaf
de Gerbrandystraat de Alexander Gogelweg ingaat, de tweede straat rechtsaf slaat, dat
is de Troelstraweg en daarna de tweede straat linksaf dan bevindt men zich in de
Abraham Kuyperstraat. Een ruime straat met eengezinswoningen.

Abraham Kuyper werd geboren te Maassluis op 29 oktober 1837 en overleed op
8 november 1920 te Den Haag. Kuyper was een Nederlands theoloog, predi-
kant, staatsman en journalist. Kuyper was oprichter van de eerste politieke par-
tij in Nederland, de ARP en de stichter van de Vrije Universiteit; hij droeg bij
aan de vorming van de Gereformeerde Kerken in Nederland, aan de vernieuw-
ing van het calvinisme, en was van 1901 tot 1905 minister-president. Kuyper
werd voorman en woordvoerder van de orthodoxe vleugel van het Nederlands
protestantisme, hoewel niet alle orthodoxen zich achter hem schaarden: noch
de zogenaamde ’ethischen’ noch de bevindelijk-gereformeerden. Onder zijn
leiding werden de gereformeerden zeer invloedrijk, zowel in de Hervormde
Kerk (na 1892 in hun eigen Gereformeerde Kerk) als in de politiek, die beide
tot dat moment werden gedomineerd door de liberalen. 

Voor zijn achterban, een volksdeel dat wel wordt aangeduid als de ”kleine luyden” (eenvoudige mensen), was Kuyper
de gevierde leider. Zijn tegenstanders waren op kerkelijk gebied vooral de modern-protestanten, terwijl hij in de poli-
tiek vooral streed tegen de liberalen en later ook de socialisten. Hij vond zijn politieke bondgenoten bij andere
christelijke partijen, waaronder hij ook de rooms-katholieken rekende. Voor de politieke tegenstelling tussen christe-
nen en niet-christenen ontwikkelde Kuyper het begrip antithese. Zijn gedachtegoed werkt nog altijd door in binnen-
en buitenland. In 2004 werd hij genomineerd voor de verkiezing van de grootste Nederlander.

De jonge Kuyper kreeg thuis onderwijs van zijn vader Jan, die predikant was in Hoogmade, Maassluis, Middelburg
en Leiden. Later ging hij naar het gymnasium in Leiden. Na zijn eindexamen ging hij naar de universiteit van Leiden
en studeerde er literatuur, filosofie en theologie. In 1857 ontving hij zijn propedeuse in de literatuur summa cum
laude, en in 1858 zijn propedeuse in de filosofie ook summa cum laude. Hij volgde ook colleges Arabisch, Armeens
en natuurkunde.

Kuyper huwde op 1 juli 1863 met Johanna Hendrika Schaay (1842-1899). Uit dit huwelijk werden acht kinderen
geboren, van wie er een in de kinderjaren overleed. In Antirevolutionair ook in uw Huisgezin roept Kuyper de
”Christengezinnen” op tot bezinning te komen: ”Huisgezinnen, waarin de vrouw numero één geworden is en man-
lief de ondergeschikte speelt, zijn zondig saamgestelde gezinnen”. Uitzonderingen maakt Kuyper in die gevallen
waarin de natuur zelf haar grenzen ”onzuiver” laat worden door ”het vermannen van het wijf en het verwijven van
de man”. De algemene regel is dat de man, ”zwak of sterk”, volgens Kuyper ”Koning in zijn huis” is en dat ”Een
man die zijn vrouw in huis de baas laat spelen” laf en onmannelijk is. Voor hem is het duidelijk dat voor de vrouw
geldt: ”Uw Wille zal den man onderworpen zijn” en dat hem (de man) ”de huiselijke heerschappij toekomt”. Maar
in tegenstelling tot veel van zijn tijdgenoten kende Kuyper de vrouw in kerkelijke zaken wel stemrecht toe, terwijl hij
meende dat weduwen en ongehuwde vrouwen dat ook voor de politiek behoorden te krijgen. 

Abraham de geweldige. Stichtte tevens het dagblad ’De Standaard’, de Vrije Universiteit en de Gereformeerde Kerk.
Leidde in 1901-1905 een coalitiekabinet, dat vooral in de herinnering bleef voortleven door de wijze waarop werd
opgetreden tegen de Spoorwegstaking in 1903 en door de ontbinding van de Eerste Kamer in 1904. Werd daarom
door liberalen en socialisten krachtig bestreden. Kwam in 1908 in conflict met Heemskerk en kwam in 1909 in
opspraak door de zgn. lintjesaffaire, maar werd desondanks tot zijn dood door zijn achterban als de door God gege-
ven leider beschouwd.



De ’Overlopers van de Westwatering van Walcheren’ - dat
zijn een soort oude registers die voor belastingdoelein-
den werden gebruikt - bevestigen het bestaan van een
voetpad. De zestiende-eeuwse tekst die als aanhef bij het
zogeheten Jan Doensblok door een landmeter werd
opgeschreven, luidt: 

”Den blocq [een blok was een gebiedsdeel] daer Jan
Doens in plachtte te wonen [Jan Doens was één van de
landeigenaren die in dit blok land bezat en waarnaar het
blok werd genoemd], ende daer ’t werf [dat is de vlied-
berg] bij Waijne Huijsers [een landeigenaar] in stont;
den Doenswecht [ook de weg was naar Jan Doens
genoemd] lecht oost, zuijt ende west; ende den padt
noort; ende begint vanden noortoost houck inne [dat wil
zeggen dat de landmeter zijn metingen in de noordoost
hoek was begonnen]” (uit de ’Overloper van de
Westwatering van Walcheren’ van 1585, zie foto) 

In de negentiende eeuw, maar wellicht eerder, werd
betreffende het pad in de volksmond gesproken over ’De
Zeven Bruggetjes van Paauwenburg’. Later kreeg het pad
een officiële identiteit, ’Het Zwanenburgse Pad’. Die
naam moet niet worden verward met de
Zwanenburgseweg, die meer naar het zuiden lag en zich
gedeeltelijk nog altijd in het Nollebos bevindt. 

’Bruggetjes’
Wij hebben nu een tweetal bruggen in onze wijk. Het
Aarnoutsebruggetje, tussen de Thorbeckelaan en de
Paauwenburgweg, en de Wethouder Van Poperingbrug

bij de rotonde aan de Sloeweg. Bij het woord ’bruggetje’
betreffende ’De Zeven Bruggetjes van Paauwenburg’,
moeten we ons niet te veel voorstellen. Deze bruggetjes
waren feitelijk slechts slootplanken, die alle voorzien
waren van een leuning, als hulpmiddel om de balans
van voetgangers te verzekeren.
Er waren negen slootplanken. Gezien de naam van het
pad waren er kennelijk twee sloten bij gegraven. ’De
Zeven(!) Bruggetjes’ bleef zijn identiteit echter behou-
den. 
De lengte van elke plank bedroeg tussen 2 en 4 meter,
de breedte ervan slechts 0,32 meter. De plank over de
zogenoemde sprink, nu de watergang aan de westzijde
van de Kempenaerstraat, vormde een uitzondering.
Deze was 5,5 meter lang en 0,4 meter breed.
Een veldnaam bij de sprink, ten zuiden van de
Paauwenburgse vliedberg, heette ook ’De Zeven
Bruggetjes’. Tot voor kort stond op deze plek de voor-

malige kleuterschool en later
peuterspeelzaal ’De Vliedberg’,
maar die is inmiddels gesloopt.
Veldnamen zijn overigens in de
volksmond ontstane namen
voor een stuk land.

Het traject
Het Zwanenburgse Pad I - we
gebruiken nu de officiële naam
van De Zeven Bruggetjes - was
in principe bedoeld voor voet-
gangers. Over het eerste gedeel-
te kon men echter ook met
paarden, koetsen en karren rij-
den. Daar lagen dan ook geen
sloten. 

Het pad begon vanaf de huidige Gerbrandystraat, schuin
tegenover de Zuidbeekseweg. Naast die plek stond de
boerderij van Jan Adriaanszoon Aarnoutse. (zie foto en
kaartje).

Het pad zocht zijn weg in zuidwestelijke richting, over de
baan of het toegangsweggetje van hofstede Paauwenburg
tot aan de Vlissingse Kleiweg, nu Paauwenburgweg. Het
Zwanenburgse Pad I kwam uit bij het huidige
Aarnoutsebruggetje. 

Het oorspronkelijke waterloopje is daar rond 1960 flink

verbreed tot watergang. De plank over de sloot was
destijds slechts 2,5 meter lang. Het is nu nauwelijks voor
te stellen hoe smal het water daar was.
Het tweede deel van het pad, Het Zwanenburgse Pad II,
sloot niet aan bij het eerste deel. Om het pad te vervol-
gen, moest je eerst ongeveer 50 meter noordwaarts over
de Vlissingse Kleiweg (nu Paauwenburgweg) lopen en
dan naar links afbuigen. Het vervolg van het pad liep
over verschillende percelen bouw- of weiland tot aan de
Dishoekseweg (nu Bachlaan). 

Uitgaande van de huidige situatie moeten we ons het tra-
ject van het tweede deel voorstellen ter hoogte van
Kempenaerstraat, dan zuidelijk langs de vliedberg en
vervolgens in westelijke richting naar de Savornin
Lohmanlaan en de Bizetlaan. Het pad kwam uit op de
Bachlaan, ter hoogte van de huizen met de nummers 8
en 10.

Drievijfde deel was aarden pad, tweevijfde deel weipad,
dat was dus bedekt met een laagje zand. De totale leng-
te bedroeg 1370 meter ofwel bijna anderhalve kilometer.
Langs het eerste deel van het pad stonden er bomen en
struiken. De zijkanten van een toegangsweggetje naar

een boerderij waren immers beplant met bomen en
eventueel struiken. Langs het tweede gedeelte van het
pad was er geen beplanting. Het was hier een zogeheten
open landschap.

Verdwenen
Enkele weken voor zijn overlijden, op 30 augustus 2012,
sprak ik oud-huisarts en lokaalhistoricus de heer Ad van
Dijk (1927-2012). Hij wist zich nog te herinneren dat hij
in 1943 over het pad wandelde. ”Ik heb daar aan het
begin van de Tweede Wereldoorlog een benen schaats,
stammend uit de Middeleeuwen, gevonden. Later waren
er op deze plek militaire activiteiten gaande door de
Duitse bezetter, zoals het graven van schuttersputjes en
het plaatsen van een zoeklicht en afweergeschut boven-
op de Paauwenburgse vliedberg. Aan het einde van 1944
werd dit gebied als gevolg van de geallieerde bevrijdings-
acties geïnundeerd”.

Dat betekende het einde van het voetpad. Althans, van
een deel ervan. De baan naar boerderij Paauwenburg
bleef na de herinrichting van Walcheren behouden. Die
verdween circa 1960 met het bouwrijp maken van
gebied ten behoeve van de bouw van onze wijk.
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De zeven bruggetjes van Paauwenburg door Jaco Simons

Eeuwenlang heeft er een voetpad gelegen, dwars door het toen landelijke gebied waar
nu onze wijk is gebouwd. Het smalle, onverharde weggetje werd simpelweg ”Den
Padt”, maar ook ”De Zeven Bruggetjes” genoemd. Het traject liep vanaf de huidige
Gerbrandystraat, ter hoogte van het basketbalveldje, tot aan de huidige Bachlaan. De
inundatie van Walcheren en de bouw van onze wijk betekenden het einde van het pad.

Direct aan het begin van de baan van hofstede Paauwenburg stond de boerderij van Jan Adriaanszoon Aarnoutse (ca. 1963). (bron: beeld-
bank Gemeentearchief Vlissingen)

Introductietekst bij het Jan Doens-blok. (fragment uit de ’Overloper van de Westwatering van
Walcheren’ uit 1585) 

Kaart van het ’Paauwenburggebied’, ca.1940. Nr. 1 is de huidige Gerbrandystraat; de nummers 6 en 9 zijn het Zwanenburgsche Pad I en II.

Passanten poserend aan de baan van boerderij Paauwenburg, rond 1900. Wie zijn deze mensen? ”In elk geval niet de familie Aarnoutse,
die eigenaar was van de hofstede. De Aarnoutse’s liepen in die tijd in klederdracht; deze mensen niet”, aldus de heer David Aarnoutse en
zijn dochters. Zij zijn verwanten van de familie die op ’Paauwenburg’ woonde. (bron: beeldbank Gemeentearchief Vlissingen)
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De natuur in Paauwenburg Henk van Vlimmeren

Maar levend zijn ze leuker. Laten we ons tijdens
de kerstmaaltijd maar beperken tot een kalkoen
of een ander stukje wild en laat het wilde konijn
maar verder vrolijk dartelende in de vrije natuur.
En dat doet het dier blijkbaar ook in
Paauwenburg. Tijdens de schouw in onze wijk
konden vrijwilligers zien dat in enkele straten en
pleinen van Paauwenburg konijnenkeutels lagen.
Het zijn dus onbevreesde wijkgenoten van ons
geworden.
Waar komt dit leuke dier eigenlijk vandaan?
Vermoedelijk Is het konijn afkomstig uit Zuidwest
Europa en Noordwest Afrika.
Al in de 13e eeuw werden er in Vlaanderen konijnen
gezien. Ook toen werd er al op de dieren gejaagd. Men
lokte de konijnen ook door konijnenbergen aan te leg-
gen waarin de argeloze diertjes hun woning maakten
waarna ze stuk voor stuk weer werden gevangen voor
menselijke consumptie. Ook werden in die tijd de eerste
konijnen gevangen om in hokken te worden gefokt en
vetgemest. Daardoor werd de consumptie wat eenvoudi-
ger dan het moeizame jagen op deze vlugge rakkers.
Maar vandaag hebben we het alleen maar over het leuke
wilde konijn. Hoewel konijnen (Oryctalagus cuniculus)
tot de haasachtigen behoren zijn kruisingen tussen
hazen en konijnen niet mogelijk omdat hazen 48 chro-
mosomen hebben en konijnen maar 43.
Het konijn is een stuk kleiner dan een haas. De lengte
ligt tussen 35 en 45 cm en ze wegen een tot twee kilo.
De poten en oren van het konijn zijn kleiner dan die van
de haas. Het mannetjeskonijn wordt ’rammelaar’
genoemd en het vrouwtje heet ’voedster’.

Konijnen komen tegenwoordig in Nederland vrijwel
overal voor en vormen soms zelfs een plaag. Konijnen
die hun burchten in dijken maken zijn een gevaar voor
de omgeving. Ze leven in vrij grote kolonies en graven
soms heel ingewikkelde holenstelsels. Zo’n stelsel wordt
steeds groter naarmate de kolonie groeit. Het complex is
ook voorzien van een aantal vluchtgangen en jagers die
met fretten jagen maken dankbaar gebruik van die
vluchtpijpen.
De onder de grond gegraven gangen hebben een door-
snede van ca, 18 cm en zijn voorzien van verwijdingen
oftewel wissels zodat de dieren elkaar in de gangen kun-
nen passeren
Over de voortplanting van konijnen worden wel eens
grappen gemaakt. Feit is dat ze zich het hele jaar door
voortplanten met een piek tussen februari en augustus.
Een vrouwtje kan per jaar 3 tot 7 worpen krijgen en na
een draagtijd van 33 dagen konen de jongen ter wereld.
Het gaat dus inderdaad wel heel snel om een kolonie te
vergroten. De jongen komen ter wereld in een nestka-
mer die aan het eind ligt van een twee meter lange,
doodlopende gang.
Het voedsel van wilde konijnen bestaat uit akkergewas-
sen, de planten in uw tuin, knollen, loten van jonge
struiken en bomen. Ook eten ze soms hun eigen keu-
tels. Deze caecotrofie is een soort van herkauwen, een

tweede fase van de eerste vertering. Dit vrolijke dier heeft
ook vijanden. Op de eerste plaats natuurlijk de mens die
de goede smaak van een konijenboutje wel weet te
waarderen. Maar ook andere jagers hebben de smaak
van het wilde konijn te pakken. Roofvogels, slangen,
honden, vossen, verwilderde katten en marterachtigen
jagen er op.
De grootste vijanden zijn echter twee zeer besmettelijke
ziektes: Myxomatose en RHD. Myxomatose is een pok-
kenvirus dat in de jaren 50 van de vorige eeuw opzette-
lijk in Australië werd geïntroduceerd. De konijnen die
vanuit Europa waren ingevoerd en losgelaten ontwikkel-
den zich tot een plaag omdat er geen natuurlijke vijan-
den waren.
Vanuit Australië werd de ziekte ongemerkt naar Europa
gebracht waar het een geweldige slachting onder de die-

ren teweeg bracht. Er werd een slachting van meer dan
90% vastgesteld. De ziekte werd door de konijnen onder-
ling overgedragen maar werd ook verspreid door mug-
gen en konijnenvlooien. De andere ziekte, RHD (Rabbit
Haemmorhagie Disease) werd voor het eerst in Belgie
geconstateerd. De dieren nemen geen voedsel meer op,
krijgen bloederige diarree en sterven spoedig daarna.
Volgens onze eigen waarnemingen valt het op het ogen-
blik wel mee met de ziektes in Zeeland. Op Neeltje-Jans
leefden voor de besmetting een zeer groot aantal konij-
nen waaronder witte en zwarte die door hun baasjes
waren achtergelaten. Door de ziekte verdwenen ze vrij-
wel allemaal maar de laatste twee jaren neemt de popu-
latie weer beetje bij beetje toe.

Een wild konijn smaakt fijn!

De wandelweg door de twee ’paardenweilanden’ wordt
aan beide uiteinden afgesloten door een hek met een
speciale ingang voor voetgangers (waarvan overigens
ook mountenbikers regelmatig gebruik maken). Aan het
einde van de zomer en in de herfst prijkten op beide
hekken een plakkaat met daarop de mededeling dat in
verband met vandalisme de weg was afgesloten tussen
negen uur ’s avond en zeven uur ’s morgens.

Dat wekte bij sommige wandelaars toch wel enigszins de
lachlust op. Weliswaar was de ingang voor voetgangers in
die periode afgesloten met een ketting en een slot, maar
veel moeite kostte het niet om toch op het pad te komen.
Want deze waarschuwende mededeling was bevestigd op
een hek met vijf horizontale stalen stangen, waarover
zelfs menige bejaarde wandelaar moeiteloos kon klim-
men. Als er sprake is van vandalisme dan zijn het meest-
al vitale individuen uit een jongere leeftijdsgroep die
zeker geen moeite hebben met een gemakkelijk te
beklimmen hek.
Het verbod om ’s avonds en ’s nachts dit wandelwegge-
tje tussen de twee landen te betreden, was niettemin
zeer begrijpelijk. Een woordvoerster van de manege: ’Er
werden verschillende vernielingen aangebracht. Zo wer-
den isolatoren van het schrikdraad kapot geslagen en op
enkele plekken werd het draad ook stuk getrokken of
doorgeknipt. Bovendien werd het hek dat het weiland
afsluit vernield’.

Vaak lopen er meer dan twintig paarden van manege De

Zwaanhoek in de twee weilanden, vooral eigen paarden
maar ook pensionpaarden. Ongeveer zes jaar geleden
kwam deze manege in de publiciteit, zelfs op de televisie
(RTL), omdat drie ’Waddenpaarden’ onderdak vonden
bij De Zwaanhoek. Een grote kudde paarden op de
Wadden werd destijds ingesloten door het water. De ont-
snapping van deze paarden uit het water was zeer spec-
taculair en de televisiebeelden van deze opmerkelijke
redding gingen de hele wereld over.

Van de drie Waddenpaarden die bij De Zwaanhoek
terecht kwamen is er inmiddels één overleden. Twee
merries, Mabel en Jill, zijn nog altijd te bewonderen. Ze
hebben zelfs al voor nageslacht gezorgd: twee veulens.
De manege heeft de twee weilanden gepacht van
Staatsbosbeheer. De paarden voeden zich op de weilan-
den vanzelfsprekend voornamelijk met gras. In de wei-
landen staat ook veel klaver, maar dat is voor paarden
geen lievelingskost. ’We maaien dat zoveel mogelijk
weg’, zegt de woordvoerster van de manege.

Een paar maanden geleden waagde een paard zich te
ver, te diep op de helling van een slootkant, met als
gevolg dat de edele viervoeter in de sloot viel en niet
meer op eigen kracht op de wal kon komen. Met een
shovel werd het paard weer op het droge getrokken. De
woordvoerster van de manege had voor dit incident wel
een verklaring: ’De meeste mensen weten het niet, maar
paarden zijn gek op riet’. Kortom, de viervoeter nam iets
te veel risico.

Mabel en Jill kwamen van de Wadden

Ook vandalisme tussen de
weilanden voor paarden
Even voorbij de rotonde aan het einde van de Bachlaan begint ten noorden van de
Galgeweg, op de grens van de gemeente Vlissingen en de gemeente Veere, een wan-
delweg door een betrekkelijk nieuw natuurgebied, aangelegd door Staatsbosbeheer.
Het eerste gedeelte van de wandelweg loopt tussen twee weilanden door waarop in
lente, zomer en herfst paarden van manege De Zwaanhoek grazen.


