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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

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

Badhuisstraat 16
4381 LS Vlissingen
(0118) 41 40 14

makelaar@bertbimmel.nl
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Kindercentrum Tuimelaar
A.Gogelweg 10  Vlissingen

Kinderdagverblijf   Peuterspeelzaal   Buitenschoolse opvang

Kinderopvang Walcheren 0118-614 532
www.kinderopvangwalcheren.nl

Lilian Janse-van der Weele woont tegenwoordig in
Assumburg, niet zover van Paauwenburg, waar ze een
groot deel van haar jeugd heeft doorgebracht.
’In maart 1984 verhuisden we vanuit Souburg naar de
Groen van Prinstererlaan. Het was voor ons een super-
huis: boven de woonkamer en slaapkamers, beneden
een garage met nog een kamer en twee wc’s!
Fijn was ook dat ik dichter bij school kwam te wonen. Ik
zat op de Jan van Nassauschool in de Beatrixlaan. Vanuit
Paauwenburg was ik daar natuurlijk veel sneller dan
vanuit Souburg.

Liefst met tegenwind
Ik kreeg ook vriendinnen in deze leuke buurt, waarvan
ik er met één nog steeds contact heb. We speelden in het
saunapark en we rolschaatsten door de brandgangen.
Daar heb ik van overgehouden dat ik nog steeds skeeler.
Het liefst met tegenwind! Ik houd het gemakkelijk een
uur vol. Heen en weer naar Middelburg: geen probleem.
Ook is het leuk om in een flink tempo langs het Veerse
Meer te skeeleren’.

Typediploma
Thuis gingen de gesprekken vaak over allerlei Vlissingse
zaken waar vader bij betrokken was, zoals zijn idee om
de toenmalige Miro vanaf het industrieterrein te ver-
plaatsen naar de Kom, waar geen bestemming voor was
(en nog steeds is, trouwens…).
’Toen ik een jaar of 15 was, had ik als enige in het gezin
een typediploma en dat kwam pa goed uit, want dan kon
ik de speeches uittypen die hij met de hand schreef, met
allerlei onduidelijkheden en doorhalingen vandien.
Daar leerde ik behoorlijk veel van en om mee te maken

hoe politiek in de praktijk werkte, heb ik vaak de publie-
ke tribune van raadsvergaderingen bezocht’. Zodoende
is ze geen onbeschreven blad als ze volgend jaar in de
gemeenteraad zou komen. 
’Ik heb vanzelfsprekend principes die gestoeld zijn op
mijn overtuiging dat de Bijbel de goede richting aan-
geeft, maar in de politiek is ook het geduld om je daad-
kracht om te zetten in resultaat van groot belang. En ik
bespeur juist dat mensen steeds minder geduld lijken te
hebben. Hoe kun je al na anderhalf jaar de politiek ver-
laten terwijl je je hebt laten kiezen?’ (Doelend op twee
vrouwelijke Tweede Kamerleden die onlangs zijn opge-
stapt).

Het zat er aan te komen…
Het besluit zich verkiesbaar te stellen, is niet uit de lucht
komen vallen. Lilian is het altijd eens geweest met de
politieke richting van de SGP, uitgezonderd het stand-
punt over de vrouw in de politiek, aangezien nergens in
de Bijbel te vinden is dat een vrouw geen volksvertegen-
woordiger zou mogen zijn…

Nu de SGP te verstaan is gegeven dat vrouwen niet
mogen worden uitgesloten van politieke functies, ziet zij
haar kandidaatsstelling als een logisch gevolg hiervan.
Het is trouwens te verwachten dat zij niet de enige zal
zijn, aldus Lilian. Jammer is wel dat de jongeren het in
de politiek laten afweten, een probleem waar alle partij-
en mee lijken te kampen.

Binnen de SGP wil ze daar wel het een en ander aan
gaan doen via de kerkelijke organisatie en het daarvan
afgeleide verenigingsleven.

In een gesprek over politiek kunnen we niet om een
zaak heen, waar Vlissingen ook de aandacht van de lan-
delijke media mee heeft gehaald.

’Je zult maar ontslagen zijn’
Ze heeft zich gestoord aan de houding van burgemeester
Roep. Niet alleen aan zijn declaraties, maar ook aan het
feit dat hij de schuld geeft aan ambtelijke medewerkers,
terwijl hij verantwoordelijkheid draagt voor het perso-
neel. ’Je zult trouwens maar ontslagen zijn bij Zalco of
Thermphos en moeten aanzien hoe Vlissingse bestuur-
ders van alles en nog wat door de gemeente laten beta-
len’. Van een burgemeester verwacht zij échte betrok-
kenheid bij de bevolking: iemand die zich laat zien bij
het jongerenwerk, in buurthuizen, in de kerk (ook al is
hij  zelf een andere overtuiging toegedaan).

Niet op voetstuk
Op het ogenblik wordt binnen haar partij gewerkt aan
twee belangrijke zaken: de samenstelling van een kies-
lijst waar minstens zes personen op moeten staan en het
verkiezingsprogramma.

We confronteren haar met de mogelijkheid dat het niet
uitgesloten is, dat de SGP twee zetels zal behalen. In
Vlissingen valt namelijk te beluisteren dat mensen die
normaliter niet SGP stemmen, dit nu wél overwegen om
in elke geval Lilian Janse in de raad te krijgen…
’Dat wordt dan collegiaal samenwerken’, aldus de
beoogde SGP-lijsttrekster, ’want ik ga heus niet op een
voetstuk staan’.
Ondertussen schrijft ze steeds op wat haar invalt aan
goede ideeën: die kunnen van pas komen voor het ver-
kiezingsprogramma.

Sinds haar besluit om SGP-lijsttrekker te worden,
gevolgd door nieuws in talrijke kranten, TV- en radio-
optredens,  is Lilian Janse van de een op de andere dag
een bekende persoonlijkheid geworden.
’Ik krijg heel veel leuke reacties en steun van allerlei
mensen. Boodschappen doen kost me tweemaal zoveel
tijd als vroeger! 
Als ik raadslid word zal ik zoveel als ik kan contact hou-
den met burgers, verenigingen, bedrijven en zeker ook
met de medewerkers van de gemeente’.

Boodschappen doen duurt tweemaal zo lang

’Dan doe ik het wel’
Het gebeurde op een zondag na kerkbezoek. Traditie is dat dan met de ouders koffie
wordt gedronken. Vader Cees verzuchtte dat zich niemand had aangemeld voor de
SGP-lijst voor de gemeenteraadsverkiezingen en dat zou betekenen dat deze partij in
Vlissingen niet kon meedoen. Zeker voor Cees van der Weele was dat teleurstellend.
Zelf heeft hij 20 jaar lang veel vrije tijd gestoken in het raadslidmaatschap van de
RPCU. En nu zal hij zeker trots zijn op dochter Lilian, want die zei: ’Als er niemand
beschikbaar is, stel ik me kandidaat!’

Wijkdag in Paauwenburg
21 september is de Landelijke Burendag en de Stichting Wijkraad Paauwenburg
organiseert op deze dag een Wijkdag waar de bewoners van Paauwenburg elkaar
kunnen ontmoeten. De manifestatie vindt plaats in en rond het Majoraat van 12.00
tot 17.00 uur en wordt geopend door wethouder Marin de Zwarte. De gehele dag
presenteren daar een aantal instellingen hun producten en diensten die van belang
zijn voor de veiligheid, gezondheid en leefbaarheid van de bewoners van de wijk.
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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.
Dinsdagavond Yoga 18.30 u., 

Jessica Groenberg, 06-22528904
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
Elke 1e do. vd mnd. Hobby Computer Groep

werkgroep stamboomonderzoek
Elke 2e do. vd 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 Majoraat
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.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
Vrij.morgen 10.00-12.00 koor de 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 het Majoraat
Ma.middag zanggroep ’Zokantook’ tel. 0118-463250
Ma.middag bridgegroep Scaldis, 13.30-16.30, (Ter Reede)
Ma.avond bridgegroep Scaldis, 19.30-22.30, tel. 0118-473096

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:
● Gratis inloopspreekuur Advocatenkantoor Vlasmarkt 28: elke woensdag van 10 tot 12 uur. Voor iedereen met vragen op aller-
lei gebied (werk, uitkering, woning, familie, strafrecht enz.) ● 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 ● 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
Buurtbemiddeling 751400

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

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

Wandelsportvereniging WIK Startbureau: Ons Plekje, Falckstraat 4
Email: info@wikvlissingen.nl - Website: www.wikvlissingen.nl

Recreatie wandeltochten: 5 of 10 km, begin: 9.00 - 9.30 u., inschrijfgeld: 1,20 euro; buro open: v.a. 8.30 u.:
16 oktober; 6, 26 november; 4 en 18 december 2013
Pannenkoekentocht: 12 oktober 2013. 5, 10, 15 of 20 km; start: 20 km tussen 9 en 11 uur. Overige afstanden tussen 9 en
13 uur. Inschrijfgeld incl. pannenkoek 2,50 euro. Buro open v.a. 8 uur.
Wintertocht: 7 december 2013. Afstanden 5, 10, 15 en 30 km. Starttijd 30 km om 10 uur. Overige afstanden tussen 10 en 13
uur; inschrijfgeld: 30 km: 3,50 euro incl. verzorging, overige afstanden 2,50 euro. Buro open v.a. 8 uur.

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 6,00 Euro per persoon. Aanvang
20.30 uur: 26 okt.: DJ Peter; 30 nov.: Frankies Combo; 28 dec.: Sjerrie Denz.

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

BOOMGAARDWINKEL

SERIER
Jac. v. Beierenweg 2
Koudekerke
Naast Lammerenburgweg
www.boomgaardwinkel.nl

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. 

Bijzondere activiteiten Stichting Majoraat
21 sept. 12.00-17.00 uur: Wijkdag met buurt BBQ

17.00 uur: start BBQ (vooraf inschrijven)
19 okt. 19.30-22.00 uur: Jubileum Out of Controle

Voorverkoop € 4,-, a.d. zaal € 5,-
incl. koffie/thee + drankje in de pauze

20 okt. 19.30-22.00 uur Bingo
17 nov. 13.30-16.00 uur: Bingo
14 dec. 13.00-19.00 uur: Kerstmarkt

www.schijvenaarsenaerts.nl

SCHIJVENAARS & AERTS

ADVOCATEN
Ook voor:
● Strafrecht
● Arbeidsrecht
● Ondernemingsrecht
● Echtscheidingen

Gratis inloopspreekuur
maandag van 14 tot 16 uur

Paul Krugerstraat 34
Vlissingen
Telefoon 0118-41 40 79

De Foto Van Fons

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

OPMAAK: Ali Rozeboom; Izaak Brunke

BEZORGING: Kees de Jonge: 46 20 34

AQUISITIE: Huib van Kessel

FOTOGRAFIE: Fons Wijnacker 

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

TECHNISCHE REALISATIE: MEDIA58 - Vlissingen

Oplage: 2850 exemplaren

De digitale versie van de Klaver Vier is te lezen op de 
website van het Majoraat: www.majoraat.nl

Colofon

Zie ook www.shop54.nl

Damesmode

NIEUWE COLLECTIE
Scheldestraat 54, Vlissingen

0118-417423

De LPV is de grootste par-
tij in de gemeenteraad van
Vlissingen. Dat komt
doordat de LPV als beste
weet wat er in Vlissingen
moet gebeuren.

De LPV zit in het stadsbestuur en werkt hard aan
verbetering van de financiële positie, behoud van
voorzieningen voor de zwakkeren in onze samenle-
ving én een gezond klimaat voor alle actieve men-
sen in onze stad.

Om dat ook in de volgende raadsperiode te kunnen
doen - er zijn verkiezingen in maart 2014 - zoekt de
LPV nadrukkelijk naar mensen die in de gemeente-
raad hun dorp en wijk willen vertegenwoordigen. Die
actief betrokken willen zijn bij alles wat hun leefom-
geving aangaat - en daar aan willen bijdragen. Ook
U kunt meebesturen: via de LPV heeft U direct toe-
gang tot het hoogste orgaan van de stad: de
gemeenteraad.

Wij zijn op zoek naar betrokken mensen uit heel
Vlissingen, mensen met gezond verstand die het
beste met hun stad, dorp en wijk voor hebben. Die
willen wij graag in de volgende raadsperiode bij het
besturen van de stad betrekken en als volksver-
tegenwoordigers hebben!
De LPV voert een onafhankelijke koers, zonder dog-
ma’s en wordt niet zoals de landelijke partijen van
“bovenaf” geleid, maar hier, in Vlissingen, door U en
alle andere Vlissingers.
Als U daar meer over wilt weten dan kan dat: Bel of
mail met een van de onderstaande raadsleden en ga
die uitdaging aan!  Graag tot ziens!

Mark Weug mark@weug.nl 06 53 312572
Wim Hirdes whirdes@zeelandnet.nl 06 15 237163
John Dooms johndooms@zeelandnet.nl 06 23 131192
Pim Kraan pimkraan@zeelandnet.nl 06 53 265013
Rudi Gomperts rgomperts@zeelandnet.nl 06 14 199230
Jan Kleinepier j.kleinepier@zeelandnet.nl 06 13 617109

LPV
LOKALE PARTIJ VLISSINGEN



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

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

van Hogendorpweg 93 0118 46 57 81
Emte Koudekerke
Emte Vlissingen

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

zaterdag: 
8.00 uur - 17.00 uur

BSO Tuimelaar biedt op 21 september ook gratis kinderopvang aan. Alle kinderen in de leeftijd van 4 tot en met 8
jaar zijn dan tussen 12 en 17 uur welkom op de buitenschoolse opvang. Ouders kunnen op deze manier zonder kin-
deren de Open Wijkdag bezoeken terwijl hun kroost in goede handen is van professionele pedagogisch medewerkers
van Kinderopvang Walcheren. De gratis kinderopvang is voor alle kinderen, dus ook kinderen die niet bij de buiten-
schoolse opvang van Kinderopvang Walcheren zijn aangemeld. Zij mogen kosteloos maximaal anderhalf uur lang
blijven. De ouders brengen de kinderen en halen ze zelf weer op. 

De kinderen kunnen zich vermaken met cupcakes versieren, knutselen, schminken, hapjes, drankjes en allerlei
spelletjes. Ouders die dat willen, mogen ook samen met hun kinderen een kijkje nemen bij BSO Tuimelaar en daar
gezellig een cupcake maken. Er kunnen maximaal 20 kinderen tegelijkertijd worden opgevangen. Vooraf aanmelden
is niet nodig. Wel geldt het principe ’Vol = Vol’. 

Kindercentrum Tuimelaar is gevestigd in een mooi, licht en overzichtelijk, modern gebouw. Het kindercentrum
bestaat uit één peutergroep voor kinderen van 2 tot 4 jaar, twee vaste kinderdagverblijfgroepen en één flexibele kin-
derdagverblijfgroep voor kinderen van 0 tot 4 jaar en een buitenschoolse opvang groep 4up voor kinderen van groep
1 tot en met 3 van de basisschool. Oudere kinderen kunnen naar de BSO naast de Louise de Colignyschool: BSO
Strandjuttters. Deze BSO is niet geopend tijdens de Open Wijkdag. 
Meer informatie over kindercentrum Tuimelaar en de activiteiten tijdens de Open Wijkdag is te vinden op
www.kinderopvangwalcheren.nl

Kindercentrum Tuimelaar doet mee aan Open Wijkdag
Op 21 september wordt de Open Wijkdag Paauwenburg gehouden. Diverse organisa-
ties die in de wijk actief zijn, organiseren dan activiteiten. Kindercentrum Tuimelaar
aan de A. Gogelweg 10 in Paauwenburg doet ook mee. Tuimelaar organiseert van 12 tot
17 uur een rommelmarkt voor en door kinderen, er is een springkussen voor kinde-
ren, ze kunnen geschminkt worden of samen met hun ouders rondgeleid worden in
Tuimelaar.

Het initiatief van de Wijkraad wordt ondersteund door de
gemeente Vlissingen die ook op de Wijkdag vertegen-
woordigd zal zijn. In de bekende Servicebus van de
gemeente zitten vertegenwoordigers van de WMO-raad,
Porthos en ook zal daar een demonstratie worden gege-
ven van de MijnGemeente App die kort geleden in een
folder van de gemeente werd aangekondigd.

Veiligheid
Het Keurmerk Veilig Wonen kan aan bewoners worden
verleend als bepaalde veiligheidsaspecten van de woning
in orde zijn. Duvekot Bouw uit Vrouwenpolder laat zien
welke hulpmiddelen daarvoor beschikbaar zijn. Het
onderwerp Brandveiligheid wordt spectaculair gepresen-
teerd door de Brandweer Vlissingen die aanwezig zal zijn
met een bluswagen en in de loop van de dag enkele
demonstraties zal verzorgen

Leefbaarheid
Ook de gezondheid en de leefbaarheid zijn onderwerpen
die volop aandacht krijgen.
Het Paramedisch Centrum Paauwenburg geeft informa-

tie over de fysiotherapeutische zorg. Intensieve revalida-
tieprogramma’s na ernstige lichamelijke problemen
worden door deze organisatie verzorgd. Er zullen ook
toestellen worden geplaatst waarop men kan oefenen.
Werkt Voor Ouderen geeft informatie over huisvesting
van ouderen en thuiszorg die zowel kan bestaan uit
huishoudelijke hulp als persoonlijke verzorging.

Ook Zorgstroom is aanwezig. Zorgstroom is een profes-
sionele zorgaanbieder op Walcheren die onder meer
naast thuiszorg ook maaltijden aanbiedt en zorg verleent
in het hospice.

Een organisatie die zich al enige tijd met succes op
Walcheren bezig houdt is Buurtbemiddeling. In elke
straat kunnen ruzies en conflicten ontstaan. De
Wijkraad speelt bij de oplossing daarvan geen rol omdat
die zich uitsluitend bezig houdt met zaken die gehele
wijk aangaan. Als een burenprobleem niet oplosbaar
lijkt te zijn kan men contact opnemen met
Buurtbemiddeling die dan beide partijen aanhoort om
er achter te komen wat er aan de hand is. 

Daarna tracht men in een gezamenlijk gesprek op neu-
traal terrein een oplossing voor de problemen te vinden.

Juridische zaken
Voor zeer grote problemen die buiten het werkterrein
van Buurtbemiddeling vallen wordt voorlichting gegeven
door Advocaten Vlasmarkt 28. Op de Wijkdag zijn ze ook
aanwezig. Al enige tijd komen deze advocaten op een
vaste dag naar Paauwenburg. Elke woensdag van 10.00
tot 12.00 uur is er een gratis inloop spreekuur waar men
met vragen terecht kan over juridische aspecten van
familiezaken, strafrecht, woning, uitkering en dergelijke.

Jeugdzaken
De Stichting ROAT (Reach out and touch) geeft voorlich-
ting over jeugdzaken en houdt zich intensief bezig met
de begeleiding van jongeren in Vlissingen. Indien u actu-
ele problemen wilt bespreken kunt u hier terecht.
Tijdens de Wijkdag geeft men niet alleen voorlichting, er
zal ook een demonstratie voetbal en skating worden
gegeven. ROAT biedt ook een oplossing voor hardnekki-
ge overlast situaties en stimuleert jongeren in hun ont-
wikkelingskansen. Daartoe is onder meer een sleutel-
werkplaats opgericht waar technische talenten kunnen
worden ontwikkeld.

Kunst
In de Dreesstraat bevindt zich het kunstcentrum KipVis
en deze groep kunstenaars presenteert op de Wijkdag
een kunstproject dat bedoeld is om in de toekomst op de

Willem Klooslaan aan de rand van Paauwenburg te wor-
den gerealiseerd.
KipVis is aanwezig in het Majoraat en onderhoudt tijdens
de Wijkdag een kunstroute tussen het Majoraat en het
kunstcentrum in de Dreesstraat. Het vervoer vindt gratis
plaats per tuk-tuk.

Gratis kinderopvang
KOW De Tuimelaar houdt in haar gebouw Open Huis en
organiseert een kindervrijmarkt. Om ouders in de gele-
genheid te stellen om ongestoord de Wijkdag te bezoe-
ken kunnen zij hun kinderen gratis in de professionele
kinderopvang De Tuimelaar onderbrengen.

Inspiratiewand
Omdat de wijkraad Paauwenburg graag hoort welke pro-
blemen er in de wijk zijn en welke wensen de buurtbe-
woners hebben zal op deze dag in het Majoraat een
’Inspiratiewand’ staan waarop met briefjes die klaar lig-
gen wensen of klachten kenbaar gemaakt kunnen wor-
den. De Wijkraad zal dan, zo nodig met de gemeente,
zorgen voor verdere actie.

Om 16.30 zal door wethouder Marin de Zwarte, die ook
de opening verricht, de uitslag van de tuinwedstrijd
bekend worden gemaakt.

Aan het einde van de dag organiseren de Vrienden van
Paauwenburg vanaf 17.30 uur een barbecue

Wijkraad organiseert wijkdag Paauwenburg
21 september is de Landelijke Burendag en de Stichting Wijkraad Paauwenburg orga-
niseert op deze dag een Wijkdag waar de bewoners van Paauwenburg elkaar kunnen
ontmoeten De manifestatie vindt plaats in en rond het Majoraat van 12.00 tot 17.00
uur en wordt geopend door wethouder Marin de Zwarte. De gehele dag presenteren
daar een aantal instellingen hun producten en diensten die van belang zijn voor de
veiligheid, gezondheid en leefbaarheid van de bewoners van de wijk.



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::Oedeem Therapie

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

Aangezien Zeeland de provincie is met de meeste
zonuren in Nederland kan het niet anders dat
Paauwenburg een zeer zonnige wijk is.
Dat valt ook af te leiden uit de aanwezigheid van heel wat
zonnepanelen en collectoren. Gemiddeld ontvangen die
950 uur per jaar vol vermogen energie uit zonneschijn,
en dat is 100 uur meer dan in de rest van Nederland!
Toch valt er ook in Paauwenburg nog winst te maken. 
Zouden namelijk alle voor de zon gunstig gelegen
Zeeuwse daken worden voorzien van zonnepanelen dan
zou naar schatting 15 procent van de Zeeuwse huishou-
dens op zonne-energie kunnen draaien tegen een
stroomtarief dat lager is dan dat van de traditionele
leverancier. 
Feit is echter dat we nog lang niet zover zijn, want slechts
anderhalf procent van de woningen is voorzien van
panelen en zonneboilers, terwijl het geldelijk rendement
tussen 10 en 13 procent ligt. Wie dus wat te investeren

heeft, kan dat dus beter doen in zonne-energie dan in
een spaarrekening op de bank, zo houdt milieumede-
werker Kees Krijger ons voor.

Samen met de kracht uit wind en watergetij, levert de
zon ons onuitputtelijke energie. Hoewel is vastgesteld
dat in zes op de tien huishoudens wordt nagedacht over
het omschakelen op zonne-energie, is er blijkbaar ook
sprake van aarzeling en misschien een tekort aan fei-
tenkennis. 
Wie meer wil weten:
fa. Saman, tel. 0111-412647, info@samangroep.nl
Zeeuwind tel. 0118-474187, info@zeeuwind.nl 
Walcheren elektrotecniek bv, tel 0118-470476,
info@walcherenelektrotechniek.nl
www.walcherenelektrotechniek.nl
en Maretec tel 0118-620021, info@maretec.nl en
www.maretec.nl

Paauwenburg: zonnig en energiek

Wat is tijd eigenlijk? Je kunt het niet zien, niet rui-
ken, niet aanraken maar je kunt het wel hebben of
tekort komen. Je hebt een verleden tijd, een toe-
komstige tijd en je kunt tijd verliezen. Mijn hele
leven heb ik al een goede verhouding met de tijd. Ik
gebruik de tijd efficiënt en heb daardoor veel tijd. Ik
kan in de tijd die daardoor beschikbaar is heel veel
dingen doen en toch kom ik altijd tijd te kort.

Maar daar heb ik vrede mee en ik maak er geen pro-
bleem van. Als je geen baan meer hebt of met pen-
sioen bent gegaan zijn er mensen die de tijd als een
vijand gaan beschouwen. Ze bezitten tijd en weten
niet wat ze er mee moeten doen. Verveling heet dat.
Na mijn pensioen is de tijd een goede vriend geble-
ven waar ik een uitstekende verhouding mee heb.
Tijd is iets heel leegs, een theoretisch vacuüm en een
vacuüm schreeuwt om vulling. En dat gebeurt bij
mij zonder dat ik er moeite voor moet doen.

Toen we twaalf jaar geleden in Vlissingen gingen
wonen kwam er geleidelijk een eind aan mijn publi-
citeitsactiviteiten, dus dreigde er een grote lawine tijd
op me af te komen. En die lawine kwam wel maar
heeft me nooit bedolven. Het vacuüm vulde zich
automatisch. 

Leuke, interessante activiteiten stormden op me af.
Zonder er moeite voor te doen werd ik opgenomen
in de activiteiten die in en rond onze wijk plaatsvin-
den. Soms leek het er zelfs op dat er onvoldoende
tijd was maar dat viel uiteindelijk mee. Tijd is rek-
baar, hoe beter je er gebruik van maakt, des te meer
tijd er is. 

Tijd is daardoor een heel wonderlijk spul waar je
goed mee om moet gaan. Tijd kost ook niets, tenzij
je het kunt declareren! Tijd ontstaat uit zichzelf als
je vroeg in de dag begint en als je een nachtmens
bent zoals Anna en ik. Praten, lezen, muziek, schrij-
ven en klussen kunnen in een  ruimere tijdspanne
worden gedaan waardoor het leven rustig en relaxed
wordt ervaren.

En hoe is het met uw tijd? Mocht u nog wat losse tijd
hebben liggen zou het dan niet leuk zijn om die tijd
te investeren in een taak bij de redactie van dit blad.
Wij hebben alle tijd om u wat meer informatie over
die activiteiten te geven belt u maar eens met 0118
462860. Het zal u weinig tijd kosten

.Henk van Vlimmeren

Tijd

De afvalcontainers op zonne-energie die vier
maanden geleden in het winkelcentrum van
Paauwenburg werden geplaatst hebben al te
maken gehad met vandalisme. De container
die in de buurt staat van de groentewinkel
Hans Vers was enige tijd buiten bedrijf omdat
het slot van deze afvalbak was vernield.

De twee containers (de andere staat voor
supermarkt Emté) zijn hypermodern omdat
ze het vuil samenpersen en dat doen met een
motor die aangedreven wordt op zonne-ener-
gie. De plaatsing van deze twee afvalbakken is
een proef. Door enkele technische problemen
werkte het systeem nog niet optimaal en
daarom bleven de gewone bakken ook op het
trottoir staan. Inmiddels zijn deze gewone
bakken verwijderd. De gewone afvalbak die
naast het bushokje staat tegenover de super-
markt wordt niet verwijderd, omdat er daar
ook veel ’loopbeweging’ is.

Nu de gewone bakken niet meer op het trot-
toir staan, kan de proef pas echt beginnen en
zal duren tot medio december. Omdat het
afval in de nieuwe containers samengeperst
wordt, hoeven deze bakken maar eens in de
een of twee weken geleegd te worden. De
gewone bakken moeten twee à drie maal per week worden geleegd.

Op de bakken wordt duidelijk aangegeven wanneer ze vol zijn en dus buiten bedrijf. De afsluitklep kan dan
ook niet meer geopend worden. Als ze vol zijn worden ze nog dezelfde dag geleegd. Als de proef slaagt zullen
er ook op andere plaatsen in Vlissingen containers op zonne-energie worden geplaatst. Ook in Amsterdam
staan enkele van deze nieuwe bakken op proef, maar daar zijn ze alleen bestemd voor plastic verpakkings-
materiaal.

Twee afvalcontainers nog tot december op proef

Wie de ouders zijn van de twee kleintjes die al bijna zo
groot zijn als de anderen in de groep? Tsja, wie zal het
zeggen? Ze zijn allemaal wit, maar feit is dat ze met z’n
allen waken over de twee jongsten. Eén is er die niet de

vader of moeder kan zijn, want deze gans heeft bruine
vleugels. Wel is dit waarschijnlijk de beste zwemmer,
want onze fotograaf betrapte ze bij het volgen van zwem-
les!

Wie zal het zeggen?
Natuurlijk wisten we al dat onze witte wijkganzen slimmer zijn dan door de gemeente
ingehuurde pesters en eierschudders. Het bewijs is er, want sinds enkele maanden
zijn twee jongen toegevoegd aan de groep die aan de Paauwenburgweg wordt
beschermd en gevoederd door gemotiveerde wijkbewoners. Staat daar een bordje dat
dit niet mag? Nooit gezien… Een zebra hebben ze niet nodig, ’onze ganzen’ steken
gewoon de weg over; nemen er de tijd voor en iedereen stopt voor ze.

Foto: Sjaak van der Linde



Behandeling op afspraak
Brahmslaan 7- Vlissingen

Telefoon 411899

�ieuws van de wijkraad
door Henk van Vlimmeren

Stichting Wijkraad Paauwenburg
Na jarenlange activiteiten in de wijk door een groep
ongebonden vrijwilligers is op 27 augustus bij notaris G.
Herwig de wijkraad veranderd in een stichting.
Daardoor is onze organisatie beter in staat om officiële
contacten te leggen met diverse autoriteiten. Om voor
subsidies en bijdragen in aanmerking te komen wordt
ook vaak de voorwaarde gesteld dat de organisatie een
officiële status heeft.

Zeeuwse Ombudsman
Het komt voor dat burgers klachten hebben over de
gemeente of gemeenschappelijke regelingen.
Daarbij kan een beroep worden gedaan op de Zeeuwse
Ombudsman en dan wordt vaak tot een oplossing geko-
men.
Het gaat in de meeste gevallen om gedragingen of nala-
ten van ambtenaren, bestuurders of bestuursorganen.

Na onderzoek geeft de Ombudsman aan hoe er verder
gehandeld moet worden en worden zo mogelijk de par-
tijen tot elkaar gebracht.
Aan de klachtenregeling zijn geen kosten verbonden.
Eventuele klachten kunnen telefonisch, schriftelijk of
mondeling worden ingediend bij:
www.dezeeuwseombudsman.nl. Postbus 6000, 4330 LA
Middelburg. Tel. 0118 – 675571/675572.

ROAT (Reach out and Touch)
In verband met het jongerenbeleid in onze wijk heeft de
Wijkraad al enige tijd een goed contact met de Stichting
ROAT. Deze stichting biedt kansen aan jongeren die zich-
zelf willen ontwikkelen . Ze worden bijgestaan door een
professionele ROAT-coach. Er zijn activiteiten ontwik-
keld op het gebied van sport, muziek, individuele hulp.
Enige tijd geleden werd een sleutelwerkplaats opgericht
waar technische talenten kunnen worden ontwikkeld.

Kerstmarkt 2013
Het lijkt wat vroeg, maar een goede organisatie vergt tijdige voorbereiding.
Vandaar nu al de aankondiging van de Kerstmarkt Paauwenburg. Die zal
plaatsvinden op zaterdag 14 december, van 12.00 tot 19.00 uur.

De Vrienden van Paauwenburg willen er alles aan doen het succes van vorig
jaar nog te overtreffen en de Paauwenburgers kunnen daar zelf aan mee-
werken door een leuke kraam in te richten om bijvoorbeeld leuke zelfge-
maakte spulletjes te verkopen of andere dingen die met kerst te maken heb-
ben.

De huur van een hele kraam kost 30 euro (een halve kraam 15 euro).
Aanmelden vóór 1 december 2013 bij marjoraat@zeelandnet.nl 

Maar er is veel meer aanbod voor burgers met lichame-
lijke of geestelijke klachten. Om ze op te sommen:
Diëtistenpraktijk Diabolo, oefentherapie Cesar/Mensen-
dieck, Ergotherapie Walcheren, Osteopathie Walcheren,
Psychologie Het Betere Werk, maatschappelijk werk. 
Ook heeft het centrum enkele onderhuurders: SHL
(echografie voor zwangere vrouwen) en Donkersteeg,
orthopedische schoenmaker.

Manueel- en fysiotherapeute Chantal de Koning vertelt
dat Fysiotherapie Paauwenburg zeker niet uit de weg
gaat voor vernieuwingen en nieuwe opvattingen in haar
vak: ’We willen voorop lopen bij zorginnovaties. Zo zijn
we dit jaar gestart met het aanbieden van revalidatiedag-
behandelingen. Ondanks optimale zorg van huisarts,
fysiotherapeut, psycholoog of andere (para)medici kan
het zijn dat de klachten niet of nauwelijks afnemen’.
Daarbij kan onder meer gedacht worden langdurige
(onbegrepen) pijnklachten, chronische rug- of nek-
klachten en ook aan neurologische ziektebeelden, zoals
beroerte of Parkinson.

Chantal de Koning: ’Om mensen met deze klachten te
kunnen helpen is Fysiotherapie Paauwenburg een
samenwerking aangegaan met Stichting Mendel

Revalidatie. Hierdoor is revalidatiedagbehandeling in
Vlissingen mogelijk. Net als in de reguliere poliklinische
revalidatie-instellingen beschikt ons centrum over een
volledig behandelend team. De revalidatiearts leidt het
interdisciplinaire programma en bepaalt welke behan-
delaren het best bij de klacht betrokken kunnen wor-
den.

Daarbij wordt onder meer gedacht aan fysiotherapeuten,
ergotherapeuten, psychologen, maatschappelijk werk-
ster en diëtist. Patiënten hebben daarnaast een  eigen
coach, die de praktische gang van zaken begeleidt,
waardoor het hele team optimaal samenwerkt aan het
herstel van de betrokken patiënt’. Deze revalidatiedag-
behandeling wordt volledig vergoed door de zorgverze-
kering.

Fysiotherapie Paauwenburg loopt voorop in de samen-
werking met Stichting Mendel Revalidatie. Behalve in
Paauwenburg is ook in Kapelle, Tilburg, Helmond,
Utrecht, Arnhem en Heerlen gekozen voor deze samen-
werking. Ongetwijfeld zullen er dit jaar nog meer volgen.

Fysiotherapie Paauwenburg heeft ook samenwerkings-
verbanden met Stichting Werkt voor Ouderen, sportclub

Vief in Ter Reede, sportvereniging Walcheren, voetbal-
club Zeeland Sport en Happy Fitness.

Wie er meer van wil weten: www.fysiopaauwenburg.nl

Fysio Paauwenburg bindt strijd aan met onbegrepen pijnklachten
Aan het Paramedisch Centrum Paauwenburg aan de Dreesstraat heeft de wijk een
belangrijke, om niet te zeggen onmisbare voorziening. Met onder meer tien fysiothe-
rapeuten is Fysiotherapie Paauwenburg een van de belangrijkste deelnemers in dit
centrum.

Fysiotherapeut Peter van Kempen tijdens een behandeling (liggend Karin Koster)

De jongens droomden er kennelijk van om ooit nog eens een beslissende strafschop te nemen in een belang-
rijke wedstrijd. En daarom trainden ze met enige regelmaat op het grasveld. De bal knalde zo nu en dan tegen
een blinde muur dat het een lieve lust was. Maar een enkele bewoner kon daar helaas niet zo goed tegen en
dus kwamen er klachten bij de gemeente.
Vlissingen heeft, zo is algemeen bekend, altijd een willig luisterend oor voor haar burgers en zo verschenen
er al snel enkele ambtenaren ter plaatse. Ach, zei iemand die daar ook woont, zo vaak gebeurt dat balletje
trappen toch niet. En ja, de ambtenaren moesten bekennen dat er weinig aan te doen was. Maar nu ze er toch
waren viel het de heren op dat de glijbaan op het speelveldje niet meer in een al te beste conditie verkeerde.
En jawel hoor, al snel viel de beslissing het glijbaantje te vervangen. 
Zo gezegd, zo gedaan. En nu prijkt er op het grasveld een veel grotere, zeer solide glijbaan, met als bij-
zonderheid dat de onderkant van de baan spiegelt als een spiegel. Er kwam zelfs een dragline aan te pas om
een kuil zo diep te graven dat de glijbaan zeer stevig verankerd kon worden. Daar krijg je met tien school-
klassen nog geen beweging in, sprak een bewoner. De jeugd, we mogen wel zeggen van klein tot groot, ver-
maakt er zich dagelijks mee. Verbeelden we het ons, of wordt de blinde muur nu ook minder vaak bescho-
ten…
Op de foto: het meisje rechts met wit shirt is Zoë, het meisje met de bloemetjesblouse heet Ana en het meis-
je met de witte bolletjesjurk heet Nikki 

Een prachtige glijbaan die spiegelt als een spiegel
Dankzij enkele balverliefde jongens, die af en toe een balletje trapten tegen een
muur, is het speelveldje midden in de Cirkel een prachtige, zilverkleurige glij-
baan voor spelende kinderen rijker geworden. 



GE�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

Zwanenburgseweg 11, 4384 LW Vlissingen
T +31(0)118-472500 - F +31(0)118-472628

E info@tenbzeeland.nl
W www.tenbzeeland.nl

Albert van Dalsumlaan. Deze straat is te vinden in het noorden van onze wijk. Vanaf de
Gerbrandystraat gaat men de Vlissingse Kleiweg in tot aan de Paauwenburgweg. Daar
slaat men rechtsaf en vervolgens de eerste straat rechts en nogmaals de eerste straat
rechts. Dan bevindt men zich in de Albert van Dalsumlaan.

Albertus Wilhelmus van Dalsum werd geboren op 4 janu-
ari 1889 te Nieuwer-Amstel en overleed op 25 oktober
1971 te Eenigenburg. Hij was een Nederlands toneelspe-
ler, toneelleider, decorontwerper en kunstschilder.

Hij volgde de 3-jarige HBS in Amsterdam en speelde op
feestavonden al toneel met zijn klasgenoten, onder ande-
re de later ook bekend geworden Cor Ruys en Adolf
Bouwmeester. Na het behalen van zijn diploma ging hij
werken bij de ’Hollandse IJzeren Spoorweg Maatschap-
pij’ en in zijn vrije tijd nam hij toneellessen en sloot zich
in 1909 aan bij het toneelgezelschap ’Het Toneel’ onder
leiding van Willem Royaards.

Van Dalsum huwde tweemaal: eerst in 1910 met Sophia
Wilhelmina Jacoba de Nijs, scheidde in 1928 en twee jaar
later trouwde hij met Isidora Frederika Mogendorff
(actrice en danseres met de artiestennaam Do
Hoogland). Zij kregen samen een zoon.

Naast het acteren regisseerde Van Dalsum een aantal
toneelstukken. Een spraakmakende was De Beul van Pär
Lagerkvist, dat algemeen werd opgevat als gericht tegen
het fascisme. Na stemmingmakende berichtgeving in de
Telegraaf ontstond een rellerige atmosfeer, waarbij op 1
december 1935 de voorstelling met rook- en stinkbom-
men werd verstoord door een honderdtal NSB-leden. 

Ook schilderde hij veel decors van de toneelstukken waar
hij aan meewerkte. In 1939 speelde hij mee in de film
Boefje naar het boek van M.J. Brusse.

In de oorlog weigerde Van Dalsum lid te worden van de Kultuurkamer. Hij en zijn vrouw vonden onderduikadressen
in Brabant en Limburg. Niettemin bleef hij zo goed en zo kwaad als het ging acteren tussen de schuifdeuren voor
huiskamergezelschappen. Direct na de oorlog richtte hij met anderen het Amsterdams-Rotterdams Toneel op. In de
jaren vijftig vond hij naast toneel de tijd om te spelen in verschillende vroege televisieproducties.

Na zijn actieve periode aan het toneel kon hij zich meer toeleggen op het schilderen. Zijn werk, voornamelijk land-
schappen en stillevens, ontsteeg het niveau van de hobbyist. In de jaren 1965 tot 1970 exposeerde hij regelmatig in
Den Haag, Amstelveen en Amsterdam. 

Op 25 oktober 1971 overleed Albert van Dalsum in zijn woonplaats Eenigenburg. Hij ligt begraven in Tuitjenhorn,
waar op 19 maart 2008 in museum Historisch Harenkarspel een koperen buste van één van Nederlands grootste
toneelreuzen werd onthuld. De buste staat in een parkje op zo’n honderd meter van zijn graf.

Inmiddels heeft zij de pre-auditie en twee andere ron-
des goed doorlopen. Na deze drie rondes kreeg zij in
augustus het verlossende telefoontje: ze was helemaal
door voor de eerste tv opname! Dit zal ook uitgezonden
worden op de televisie. 

Eindelijk eens iemand uit Vlissingen, die het aandurft
om in de spotlights te staan met heel wat anders dan
zingen of dansen. Op donderdag 5 september ging ze

met de poppenkast en de twee vaste bewoners ’Jan
Klaassen en Katrijn’ naar Zwolle voor de TV-ronde met
een kort, maar spetterend optreden voor jong en oud. 

Ten tijde van de verschijning van dit nummer van de
Klaver 4 was nog niet bekend of zij nog verder door mag.
Als u er benieuwd naar bent: houdt u de televisie pro-
gramma’s van oktober in de gaten! Dan start het pro-
gramma.

In de 2e uitgave van onze wijkkrant van 2012 heeft u kunnen lezen over Poppenkast-Pops, het poppen-
kasttheater van Anne-Rose Hermens uit deze wijk. Het theater bestaat nu al vier jaar en omdat er nooit
een echt leuke en boeiende poppenkast op tv te zien is, besloot zij om mee te doen aan Holland’s Got
Talent.
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Woning of huisvesting niet naar wens?
Loop geen onnodige risico’s. Financieel of qua bouwveiligheid

 
Woning of huisvesting niet naar wens? 

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

 
Nieuw bouwen, uitbreiden of indeling wijzigen? Wij kunnen u bijstaan 
in het complete verhaal. Of het nu gaat om ontwerp, advies, 
tekenwerk, constructieve berekeningen, detaillering of  vergunnings-
aanvraag.  
Ook voor vergunningsvrije bouwwerken zijn goede en duidelijke 
tekeningen en constructieve berekeningen onmisbaar om uw 
bouwavontuur, zelfbouw of met een aannemer naar uw keuze, tot het 
gewenste en verantwoorde resultaat te laten leiden. 
 
Hermesweg 17 
 
Postbus 369 4380 AJ Vlissingen 
 
0118-416763 
 
www.tekenburowillems.nl    

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

berekeningen, detaillering of vergunningsaanvraag.

Ook voor vergunningsvrije bouwwerken zijn goede en duidelijke
tekeningen en constructieve berekeningen onmisbaar om uw bouw-

avontuur, zelfbouw of met een aannemer naar uw keuze 
tot het gewenste en verantwoorde resultaat te leiden.

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

Buitenplaats Moesbosch door Jaco Simons
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                                     Walstraat 66 - Tel.: 41 21 24
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We verplaatsen ons naar 1745. In dat jaar besloot
mevrouw Boeschot-Van de Putte, de weduwe van oud-
zeeheld Philibert Boeschot, om haar pas in het huwelijk
getreden dochter Constantia Suzanna en schoonzoon
mr. Nicolaas Carel van Hoorn eens goed in de watten te
leggen. Mevrouw Boeschot bood het paar de mogelijk-
heid om op een deel van het terrein van haar buiten-
plaats een landelijk gelegen huis met een boerderij te
laten bouwen. Hiervoor stelde zij de boomgaard van
haar landgoed Westerbeek ter beschikking. Op de plek
van die boomgaard lag ooit het zogeheten moesbos - een
klein bosachtig gebied waar fruit en groente werden
geteeld - van het voorname Der Boede. Vandaar dat het
nieuw gebouwde huis toepasselijk de naam Moesbos
kreeg. 

Landhuis
Nicolaas en Constantia waren neef en nicht. Naast de
ouders van Constantia op Westerbeek had Nicolaas nóg
een oom en tante in de buurt wonen. Dit kinderloze
paar bezat de buitenplaats Noordbeek, niet ver van
Westerbeek gelegen. Neef en nicht zullen elkaar al sinds
hun prille jeugd op beide buitenplaatsen hebben ont-
moet.
Nicolaas Carel was de zoon van Constantijn van Hoorn
en Cornelia Lucia van de Putte. Hij was verschillende
malen schepen (een soort wethouder) van Vlissingen en
schopte het, net als zijn vader, tot burgemeester van de
Scheldestad. Bovendien mocht hij zich heer van de
ambachtsheerlijkheid Burgt noemen. We kennen dat
dorp nu als Burgh-Haamstede op Schouwen-Duiveland. 
Na de voltooiing van het landhuis Moesbos was
Westerbeek een buitenplaats die drie huizen omvatte. In
een eerder stadium was er al een tweede pand gebouwd,
Fleurenburg genaamd. Na het overlijden van mevrouw
Boeschot werd Westerbeek in 1759 afgebroken en gin-
gen zowel Moesbos als Fleurenburg verder als zelfstan-
dige buitenplaatsen. 

Op 5 april 1763 laat Nicolaas van Hoorn een advertentie
plaatsen in de Middelburgsche Courant waarin hij
Moesbos te koop aanbiedt en aanprijst met onder meer
de woorden ’…een zoo goet als nieuw gebouwt Heeren
en Boeren-huis, Stallingen, Schuuren en verderen
Opstal…’. Het landhuis was nog geen twintig jaar oud
en was volgens Van Hoorn in zeer goede staat. Kennelijk
was de oorspronkelijke functie van de boomgaard voor
een deel in stand gehouden want we lezen in de adver-
tentie over bijbehorende ’wyngaardkassen’ en

’broeibakken’. Die duiden op fruitteelt. De kweek was
uitsluitend bedoeld voor eigen gebruik. 
Op 30 april 1763 was de verkoop rond en werd de

Middelburgse koopman Pieter Lucas Grijmalla
Anthonijsz eigenaar van het landhuis, de boerderij en
van bijna 11 gemeten (ruim 4 hectare) voornamelijk
elders gelegen land.  Het landgoed bleef tot Grijmalla’s
overlijden in 1797 in zijn bezit. Vervolgens werd het
geheel in 1799 verdeeld. Dochter en kleindochter - res-
pectievelijk Anna Johanna Vis-Grijmalla en Cornelia
Davina Maree-Vis - erfden ieder volgens het transportdo-
cument ”precies de helft” van hun (groot)vaders eigen-
dom.

De familie Van Doorn
Aan het begin van de negentiende eeuw kwam de fami-
lie Van Doorn in beeld en die situatie is tot aan de dag
van vandaag gehandhaafd gebleven. Mr. Abraham van
Doorn kocht in 1805 eerst de buitenplaatsen Der Boede
en Anderwijk en verwierf het jaar daarop Moesbos van
de nazaten van Grijmalla. Door Van Doorns aankopen
werd het moesbosgebied na enkele eeuwen als het ware
herenigd met het aloude Der Boede. 
Abraham van Doorn kwam voort uit een illustere fami-
lie, die aan het einde van de zeventiende eeuw een bete-

re toekomst zocht en vond in ’De West’. Toen Abraham
in 1760 in noordelijk Zuid-Amerika werd geboren had-
den al drie generaties Van Doorn daar gewoond en
gewerkt als plantagedirecteur of - eigenaar in de van oor-
sprong Zeeuwse kolonies Berbice en Essequibo. We
moeten de kolonies plaatsen in het huidige Guyana. Dat
land ligt ingeklemd tussen Suriname en Venezuela. 
De naam van één van de plantages van de Van Doorns
mag dan wel Doornhaag hebben geheten, het zakelijke
pad van de familie ging echter over rozen. Met de han-
del in suiker, koffie en katoen vergaarde de familie een
enorm kapitaal. Terug in Nederland hadden leden van

de familie hoge functies. Zo bekleedde mr. Abraham
diverse ambten binnen het Vlissingse stadsbestuur en
was hij in 1807 burgemeester van die stad. Later was hij
landdrost van Zeeland, de hoogste functie van het depar-
tement. Zoon Hendrik Jacob werd door zijn huwelijk
baron van Westcapelle en bemachtigde het ambt van
gouverneur van Zeeland. Later was hij zelfs minister van
Binnenlandse Zaken. Abrahams andere zoon Anthony
Pieter was in de jaren 1813/1814 al op 22-jarige leeftijd
burgemeester van Koudekerke en later president van het
Provinciaal Gerechtshof in Middelburg. 

Afbraak en nieuwbouw
In 1871 werd op initiatief van Johan Adriaan Hendrik
Cornelis van Doorn, Abrahams kleinzoon, een volledig
nieuw herenhuis gebouwd. In een advertentie in de
Middelburgsche Courant van 18 februari 1871 lezen
we:”afbraak te koop van een gesloopt wordend heren-
huis”. Dat moeten de resten zijn geweest van het land-
huis uit 1745. Op 24 juni 1871 werd ’de eerste steen’
gelegd van de nieuwbouw, waarbij iets werd afgeweken
van de plaats van het afgebroken huis. In november van

dat jaar zal de villa zijn voltooid, want dan wordt door
Johan Adriaan een verzoek ingediend bij het gemeente-
bestuur van Koudekerke ”om te mogen stoken”.
Daarvoor moest men destijds toestemming aanvragen
vanwege het steeds op de loer liggende brandgevaar. 
Anno 2013 bestaat het huis Moesbos nog altijd. Een der-
gelijke buitenplaats is op Walcheren bijzonder, omdat
bijna alle buitengoederen op het eiland zijn verdwenen,
met de Franse tijd (1795-1814) in dat verband als de
meest donkere periode, gevolgd door een tijd van sloop-
woede in het derde kwart van de negentiende eeuw. 
Moesbos is een statig grijs herenhuis dat is voorzien van
fenêtres-à-terre (tot aan de vloer doorlopende ramen)
en jaloezieblinden. Het interieur van de villa ademt een
voorname sfeer. Tegenwoordig is jhr. mr. Rombout van
Doorn de eigenaar van het landgoed. Zijn eigendom wist
vele roerige tijden te overleven. 
De wat verborgen liggende boerderij van Moesbos was
tot 1927 in het bezit van de familie Van Doorn. Deze voor
een deel ingestorte hofstede laten we in dit artikel buiten
beschouwing. 

Overige bebouwing en bosgebied
Een opmerkelijk bouwwerkje op het terrein is de graf-
heuvel. Die werd in opdracht van mr. Abraham van
Doorn in 1812 gebouwd voor zichzelf en zijn familie.
Een dergelijk familiegraf op particulier terrein is tegen-
woordig een bijzonderheid.
Vlak naast de villa vinden we de voormalige tuinmans-
woning en daar tegenover staat een wagenhuis. Het
laatstgenoemde pand stamt uit 1692 en is waarschijnlijk
een restant van de in 1759 ontmantelde buitenplaats
Westerbeek. Hier werden destijds de rijtuigen gestald. 
De omvang van het omringende, na de oorlog opnieuw
aangelegde bos is vanaf de weg moeilijk in de schatten
en mag als verrassend worden beschouwd. We treffen
hier een tweetal vijvers, een bergje, vele slingerende
paadjes en een zogeheten sterrenbos. Op deze plek mag
de natuur voor een groot deel z’n gang gaan.

Moesbos is een karakteristieke villa die is gelegen aan de Vlissingsestraat 28 in
Koudekerke, tegenover het bekende landgoed Der Boede. Het pand stamt uit 1871. De
voorganger van het kolossale huis was een kleiner landhuis, dat in 1745 werd
gebouwd. Na bestudering van de bewonersgeschiedenis van Moesbos kunnen we con-
cluderen dat de adellijke familie Van Doorn hierin veruit de belangrijkste rol speelt. 
Op het landgoed treffen we naast de villa nog enkele andere interessante panden en
een verrassend groot bosgebied. 

Villa Moesbos uit 1871 (alle foto’s in dit artikel: Sjoerd de Nooijer, www.koudekerke.info)

Wagenhuis uit 1692Landhuis Moesbos uit 1745 (schilderijtje, maker en jaartal onbekend; particulier bezit familie Van Doorn)

Grafheuvel uit 1812 
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Observaties door Jan van ’t Eiland

De volgende wijkkrant verschijnt eind november 2013.
Hebt u een bijdrage, stuur die dan vóór 1 november 2013 naar ons toe.

Ons redactieadres is: Goeman Borgesiusstraat 59, 
4384 JM Vlissingen: e-mail - klaver4krant@zeelandnet.nl 

De plant bestaat uit een stekelige stengel met bladeren
die twee aan twee tegenover elkaar staan. De twee onder-
ste grote bladeren die vlak boven de grond staan vormen
samen een bakje waar water in blijft staan. In de oud-
heid werd dat water door dames uit de hogere kringen
verzameld om zich mee te besprenkelen. Ze waren er
van overtuigd dat deze vloeistof veel energie bevatte en
zou bijdragen aan de schoonheid van hun huid.
In China wordt nog steeds het water gebruikt bij het
helen van botbreuken en ook om zwangerschapsbloe-
dingen te voorkomen.

Verder kwamen wij meerdere publicaties tegen en lazen
wij ook in volksverhalen dat een extract van de wortels
van de kaardenbol een geneeskundige werking zouden
hebben en vooral nuttig kan zijn bij de bestrijding van de
ziekte van Lyme die ontstaat door de beet van teken.

De kaardenbol is een tweejarige plant die wel 150 cm
hoog kan worden. Boven aan de stam zit een stekelig
hoofdje waarin kleine lila bloempjes komen. De bloei
begint in het bovenste deel van het bloemhoofd en
breidt zich dan naar boven en onderen uit. De bloemen
hebben geen steeltjes en staan in trosjes, Ze hebben elk
vier meeldraden en één stamper. Omdat ze veel nectar
bevatten zijn ze erg in trek bij bijen, vlinders en andere
insecten.In het bloemhoofd zit een groot aantal harde
haakjes die een grote rol spelen bij de verspreiding van
het zaad van de kaardenbol.

In het wild groeit de kaardenbol vaak in open gebieden
waar veel wild leeft. Als een hert of ander stuk wild langs
de kaardenbol loopt en het bloemhoofd aanraakt dan
blijft het bloemhoofd door die haakjes vaak even aan de

vacht hangen. Als de tak dan terugschiet worden de
zaadjes geactiveerd en als het ware afgeschoten naar de
vacht van het dier. Elders vallen die er dan weer af en
kan een nieuwe plant ontstaan.

De kaardenbol is een sieraad in onze tuin en we zorgen
er voor dat in de herfst zaad op een andere plaats valt
zodat we elk jaar van de plant en de er omheen schar-
relende insecten kunnen genieten. De plant is
beschermd dus als u hem ergens in het wild ziet staan
is het een overtreding om hem uit te graven. Maar u
kunt wel wat zaad verzamelen en met een beetje geduld
heeft u dan na twee jaar een prachtige plant in uw tuin.

Een heel bijzonder aspect van de kaardenbol was de toe-
passing van het bloemhoofd in de textielindustrie. Tot
het begin van de tweede wereldoorlog werden uitgebloei-
de bloemhoofden als ambachtelijk gereedschap toege-
past voor het opruwen van wollen laken. De bloemhoof-
den werden daartoe op kruisvormige houders bevestigd.
Er werden zelfs machines ontwikkeld waarbij de bloem-
hoofdjes op stalen pennen werden geregen. Door de
bewerking van het wollen laken met de kaardenbol werd
het weefsel compacter en sterker. De kaardenbollen
werden in die tijd in de Vaucluse in Zuid-Frankrijk ver-
bouwd en daarvandaan geëxporteerd naar Nederland,
Rusland en Japan.
Na de oorlog kwam er een eind aan het gebruik van
kaardenbollen dat tot gevolg had dat in 1985 de teelt
werd stopgezet.

Vanaf die tijd verwilderde de kaardenbol op tal van plaat-
sen en speelde ze nog wel een rol in fraaie boeketten van
droogbloemen.

Beschermd, stekelig, nuttig en mooi
Dat is de kaardenbol. Hoewel hij stekelig is en meerdere kenmerken van distel heeft
is het geen distel. De grote kaardenbol of wilde kaardenbol (Dipsacus fullonum), ook
wel weverskaarde genoemd is een beschermde plant. Ze is afkomstig uit Noord-Afrika
en komt al lange tijd voor in gematigde streken.

Solea solea
Het lekkerste wat je met een tong kunt doen, is de eenvoudige aanpak.
Je schaft een verse, dikke tong aan, dus niet zo’n grote dunne lap.
Vil de tong aan twee kanten, of laat het doen door de vishandelaar. Knip de kantgraatjes er alvast af, laat hem
een poosje in het zout staan, en bak hem lichtbruin in de roomboter (je mag hem desgewenst eerst nog even
door de bloem halen).
Nog beter smaakt trouwens een tong (Solea solea) die je zelf hebt gevangen…

Allerlei culinaire liflafjes op, onder of om de tong heen: ze kunnen me gestolen worden, want ze leiden de
smaak af van deze vis die naar mijn mening onovertroffen is!

Toch springen me bijna de tranen in de ogen als ik zie hoe de horeca de tong vaak aanprijst: ’slibtong’. Hoe
krijg je het voor elkaar om zelfs na enige vorm van lager onderwijs te hebben genoten, dit op een menu te
schrijven? Denk na restauranteigenaar, kok en koksmaat: jullie prijzen moddertong aan!

En dan is er ’sliptong’. Eigenlijk is dit een nieuwe benaming om mee te delen dat men kleine tong verkoopt,
afgeleid van de term die bij het sorteren van de vis wordt gebruikt: ’slip-1’ of ’slip-2’. Tong wordt namelijk naar
gelang de lengte gesorteerd op vier grootten en de benaming ’slip’ is een Engels woord dat ’kleine tong’ bete-
kent…
’Sliptong’ dus een onzinwoord - weliswaar ingeburgerd - maar dat scherp gesteld voor ’kleine tong-tong’
staat… Maar alla, we hebben tenslotte ook benamingen als Rabo-bank (Raiffeisen-Boerenleenbank-bank) en
ABN-Bank etc…

De minimum- maat voor tong is 24 cm. Tong die minder lang is mag géén slip heten, maar is een ondermaatse
tong. Het vangen en zeker het verhandelen van deze kleine vis is een delict dat flink bestraft zou moeten wor-
den.
Onbegrijpelijk dat er nog steeds adressen te vinden zijn waar men deze baby-tong onder de noemer
’sliptongetjes’ in het geniep kan kopen.


