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Voorzitter op zoek naar sterke partner

Open Hof wil 
doelstellingen verbreden

Een en ander bleek uit de nieuwjaarstoespraak, op 11
januari, van de voorzitter van de stichting, Wout van
Leersum.
Van Leersum schetste een beeld van het centrum dat
enerzijds positief was - mooi en centraal gelegen - maar
hij belichtte ook een negatieve kant. Al jaren heeft Open
Hof namelijk te maken met achterstallig onderhoud. 
Van Leersum ging niet dieper in op de achterliggende
oorzaak. 

Opknappen en uitbreiden
Bekend is echter dat de problemen zijn veroorzaakt 
doordat de gemeente - na het centrum zelf te hebben
opgericht - nooit structureel onderhoud heeft gepleegd
of een toereikend budget ter beschikking heeft gesteld
om dit gemeenschapsgoed in ordentelijke staat te hou-
den. Het geldbedrag dat gemoeid is met het achterstallig
onderhoud is van een omvang die nooit kan worden

opgebracht binnen de huidige financiële mogelijkheden
van het stichtingsbestuur. ’Als bestuur zijn we al blij dat
we elk jaar de normale exploitatie rond kunnen krijgen’,
aldus Van Leersum, ’vandaar dat wij op zoek zijn naar
een sterke partner die met ons wil samenwerken’. 
Zodoende zou het bestaande gebouw kunnen worden
opgeknapt en uitgebreid. Daarbij gaan de gedachten uit
naar een gezondheidsinstelling die opereert in de eerste
lijn basisgezondheidszorg. In elk geval zou hier een
huisartsenmaatschap deel van moeten uitmaken, maar
ook anderen kunnen van een dergelijke instelling deel
uitmaken, zo viel op te maken uit de woorden van de
stichtingsvoorzitter.

Zorg op loopafstand
Overal in den lande en zeker ook in Zeeland zie je der-
gelijke ontwikkelingen en waarom zou dit ook niet in
Paauwenburg kunnen, zo vroeg Van Leersum zich af? Er

zijn al verschillende faciliteiten aanwezig en een gezond-
heidscentrum zou een prima aanvulling zijn, zodat zorg
en welzijn op loopafstand binnen de wijk beschikbaar
zijn. Vooral voor de mensen in de zorgwoningen kan dit
een uitkomst zijn.
Vandaar ook dat het stichtingsbestuur al enige tijd in
gesprek is met eventuele kandidaten.
Rondom het wijkcentrum is in elke geval voldoende
ruimte beschikbaar. Bovendien is deze grond volledig
eigendom van de Stichting Wijkcentrum Paauwenburg.

In principe kan er dus snel zaken worden gedaan. Als
het enigszins mogelijk is, vallen er in 2008 besluiten die
meer duidelijkheid zullen brengen, zo verwacht Van
Leersum.

De Stichting Wijkcentrum Paauwenburg, oftewel Open Hof, is op zoek naar een sterke
partner die met het centrum wil samenwerken. De belangrijkste reden is dat de stich-
ting van mening is dat het centrum een nóg betere functie in de wijk kan vervullen én
dat er een oplossing moet komen voor het achterstallig onderhoud aan het gebouw.

Voorzitter Wijkcentrum Paauwenburg Wout van Leersum. Fotografie Firi den Hoedt

De besturen van het wijkcentrum en van de kerk hebben gezamenlijk besloten het voorterrein en de stoep voor Open Hof te
laten opknappen. Aan deze bestrating is namelijk nauwelijks meer iets gebeurd in de bijna veertig jaar dat Open Hof oud is.
De zaak was hier en daar verzakt en dat leverde struikelgevaar op voor de vele dagelijkse bezoekers. Bovendien wordt de
ruimte voor Open Hof ook gebruikt voor evenementen als Koninginnedag en de jaarlijkse wijkdag.
Dus doet Open Hof weer des te meer zijn naam eer aan: binnen zonder te struikelen…

Binnen zonder te struikelen…

Adieu
Het vertrek van burgemeester Anneke van Dok
kwam niet meer als een verrassing. Ze had zich
immers solidair verklaard aan het collegiale
beleid van b en w Vlissingen.
Dan rest slechts één besluit als de gemeenteraad
het vertrouwen opzegt in het college: ook ik ga…
Mevrouw Van Dok is jarenlang wijkcollegelid
Paauwenburg geweest, als uitvloeisel van door de
gemeenteraad vastgesteld ’wijkbeleid’: het was de
bedoeling dat de leden van b en w elk een wijk
kregen toegewezen, waar ze veelvuldig mee zou-
den communiceren via burgervertegenwoordi-
gingen. Het is echter een publiek geheim dat
diverse wethouders dit beleid niet of slechts
plichtmatig hebben uitgevoerd, of zelfs de nek
hebben omgedraaid. Zo niet Anneke van Dok
(en, dat moet ook worden gezegd, haar opvolgster
Tineke Verhage).
In Paauwenburg is het wijkbeleid, zeker ook door
de inzet van Anneke van Dok, altijd in stand
gebleven. Ook deze wijkkrant - die voor een deel
steunt op gemeentesubsidie - kon steevast reke-
nen op haar steun.
Vanuit dit oogpunt schaart deze redactie zich dus
niet achter commentaren van Vlissingse politici
die vinden dat mevrouw Van Dok niet tot ’was-
dom’ is gekomen - dezelfde politici die hebben
meegewerkt aan haar benoeming en herbenoe-
ming enkele jaren terug.
Adieu Anneke: het ga je goed.

Sjaak van der Linde
hoofdredacteur Klaver Vier



Activiteiten in Paauwenburg
Open Hof activiteiten seizoen 2008
Maandagmorgen Yoga, Diana v.d. Gaast 430757
Maandagmiddag Tai-Chi, 06-28897769
Maandagavond Spirituele ver. Harmonia

Info 0118-463077 of 625298
Maandag Bloemsierkunst, start 25-9 470263
Elke 3e ma. v.d. mnd. Hobby Computer Club 490344
Maandagmiddag Damesrecreatiegym O.N. 410032
Dinsdagmorgen Mensendieck, S. Bosga 473301
Dinsdagmorgen Mensendieck ZVU, Hanny Visch
Dinsdagavond Tai-Chi 06-28897769
Dinsdagavond Bridge ’De Vlissingse Fles’ 413528
Woensdagmorgen Damesrecreatiegym O.N. 410032
Woensdagmorgen Mensendieck, J. Statena 639454
Woensdagavond Zeeuwse Katholieke Vrouwenbond

div. bijeenkomsten op woe. en/of 
don.avond info: 414636

Woensdagavond Yoga, Ria v.d. Gaast 430757

Donderdagmorgen Damesrecreatiegym, O.N. 479192
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 Croep

werkgroep stamboomonderzoek
Elke 4e v.d. mnd. Hobby Computer Croep

werkgroep fotografie 490344
Donderdag diverse bijeenkomsten:

U.V.V. 466665
Wijkraad Paauwenburg
Regenboogflats

Elke vrij.morgen Trombosedienst 622738
Elke vrij.morgen Yoga, Diana v.d. Gaast 430757

Vaste activiteiten in Campus de Ruyter
Ma.morgen 10.00-12.00 Senioren bridgemorgen
Ma.morgen 10.00-12.00 computer instr.-mevr. Polman
Ma.morgen 10.00-12.00 Toneelgroep Up 50
Ma.middag 13.30-15.30 senioren creamiddag 
Ma.middag 14.00-16.30 Zanggroep ’Zokantook’
Ma.morgen 14.00-16.00 computer instr.-mevr. Wagenaar
1e di. v.d. mnd.: 10.00-12.00 computer overleg

3e di. op afspraak
Di.morgen 10.00-12.00 Klaverjassen
Di.middag 14.00-16.00 computer instr. dhr. Huysman

Di.avond 19.30-21.30 Crea diverse technieken
Woe.morgen 10.00-12.00 Computer instr. mevr. Castelein
Woe.morgen 11.00-12.00 Senioren drumband
Woe.middag 13.30-16.00 koersbal
Do.morgen 10.00-11.00 Seniorengym
Do.morgen 10.00-12.00 Computer gev. dhr. Keulemans
Do.middag 13.30-15.30 Line-dance
Do.middag 13.30-15.30 Crea diverse technieken
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)
Zorgstroom: inloop spreekuur: maandag, woensdag, vrijdag van 10.30-12.00 uur. 
Inschrijven voor workshops, kaartverkoop dansavonden en informatie ma. t/m vr. 09.00-15.00 uur tel.: 0118-471 103

Bijzondere activiteiten Stichting Majoraat
01 mrt. 10.00-15.00 Postzegelbeurs
16 mrt. 13.30-16.00 Bingo
26 april 09.00-14.00 Snuffelmarkt

27 april 13.30-16.00 Bingo
25 mei 13.30-16.00 Bingo

Activiteiten door anderen in Campus de Ruyter
Ma.avond Bridgegroep ’Scaldis’, tel.info 474666
Di.middag Bieb 55+ 14.00-16.00 uur
Di.avond Bridgegroep ’Sans-a-tout’, tel. info 641 520
Woe.avond Boccia Boules Plesant, inl. tel. 06-13676825

Do.middag Bieb 55+ 14.00-16.00 uur
Do.avond Rounddance ’North Sea Dancers’, tel. 471 293
Vrij.avond Squaredance ’North Sea Dancers’, tel. 471 293
Zat.avond Linedance ’Saturday Night Dancers’

EXTRA ACTIVITEITEN OPEN HOF IN 2008:

30-04-2008 - Koninginnedag.
13-09-2008 - Open dag in Open Hof
F.N.V. belastingservice begint 28 februari 2008 met het invullen van belastingpapieren, alleen voor leden van de F.N.V.,
afspreken vanaf 26 februari tot en met 27 maart tussen 14.00 en 15.00 uur: 0118-463415 of 06-11116028.
Veilig Verkeer Nederland, afdeling Vlissingen, verzorgt enkele malen per jaar de cursus ouderen in verkeer. Op deze dag
wordt uw rijvaardigheid getest, reactievermogen, ogen, theorie en er worden wat bewegingslessen gegeven. Inl.: dhr. Assink,
tel. 634756 of dhr. Post, tel. 431850. 
Het Open Hof is er ook voor een kopje koffie/thee of iets anders. Er zijn diverse ruimtes beschikbaar voor groepsactiviteiten
enz. Tevens is het wijkcentrum Open Hof redactie-adres voor de Wijkkrant Klaver Vier.
Het Open Hof is te bereiken aan de Alexander Gogelweg 59, 4384 EV Vlissingen of per e-mail cw.openhof@zeelandnet.nl  

Falckstraat 2
centrum voor pers. bewustwording en creatieve ontwikkeling

Maria Porskamp 0118-435278 of 06-55144415
donderdagav. 19.30-22.00 (om de week)

cursus leven vanuit je kern
donderdagav. 19.30-22.00 (om de week)

cursus bewust worden
vrijdagmid. en zaterdagocht. chakra’s tekenen en kleuren

Tasja Hut 0118-470742 of 06-12710769
maandagmid. 15.30-16.30 kinderyoga 5-8 jr.
maandagmid. 16.45-17.45 kinderyoga 9-12 jr.
dinsdagav. 18.30-19.30 kindermeditatie 8-12 jr.
dinsdagav. 20.00-21.30 meditatie voor volwassenen
Trudy van Nelfen 0118-639208 of 06-21855048
maandagav. 19.15-20.30 yoga voor volwassenen

Paraplu
(Voor meer informatie: 0118 - 46 54 54)

Dinsdag 15.00 tot 17.30 Tienerinloop (10-14 jr.)
Dinsdag 16.00 tot 17.30
Donderdag 15.00 tot 17.30 Tienerinloop (10-14 jr.)
Donderdag 16.00 tot 17.30
Donderdag 19.00 tot 21.00 Meideninloop (13-16 jr.)

Donderdag 19.30 tot 22.30
Vrijdag 10.30 tot 12.30 Jonge ouders (alleenstaande)

15.00 tot 17.30 Tienerinloop (10-14 jr.)
Vrijdag 19.30 tot 22.30

Gemeente Vlissingen 487000

Burger Participatie P. Stok 487459

Serviceteam Openbare ruimte:

Losse tegels, graffiti e.d. 487464

Afvalverwijdering: grof vuil 487452

Openbare Verlichting 487456

Groenvoorziening 487372

Streekziekenhuis Walcheren 425000

Huisartsenpost:

Avond- en weekenddiensten 0900-1985

l’Escaut Woonservice:

storing liften, verwarming e.d. 422300

Politie, algemeen nummer 0900-8844

Belangrijke telefoonnummers

De Foto Van Fons

Er is maar één wijkcentrum en dat is…
What’s in a name - oftewel ’als het beestje maar een naam heeft’. Het bestuur van de Stichting Wijkcentrum
Paauwenburg, denkt hier sinds kort wat genuanceerder over.
Half januari viel namelijk bij veel Paauwenburgers een folder in de bus van het ’Centrum Paauwenburg’, een
organisatie die actief is met Chakra’s tekenen, bewustwordingsprocessen, Meditatie en (Kinder)yoga. De orga-
nisatie is gevestigd in de Falckstraat 2, maar de naam ’Centrum Paauwenburg’ kan allicht verwarring geven
met het Wijkcentrum Paauwenburg, oftewel ’Open Hof ’.
Voorzitter Wout van Leersum van de Stichting Wijkcentrum toont zich allerminst gelukkig met de situatie,
temeer omdat het ’Centrum Paauwenburg’ op hetzelfde vlak werkzaam is als Open Hof. ’Ik ga er van uit dat
er sprake is van een ongelukje, maar wij zijn van plan om formeel contact op te nemen met de initiatiefne-
mers om deze kwestie op te lossen’.

Maria Porskamp, één van de deelnemers in het centrum aan de Falckstraat, zegt dat de naam inderdaad ’per
ongeluk’ is gekozen en wel door iemand die niet volledig van de situatie in Paauwenburg op de hoogte was.
Het is niet de bedoeling om verwarring te stichting en het gebruik van de naam Centrum Paauwenburg op de
folder, kan als éénmalig worden beschouwd.

Scheldestraat 54, Vlissingen
Tel.: 0118-417423

Beleef de lente
bij de modeshows van:

14 april  - Ter Reede
28 april - Theo v. Doesburgcentr.
GRATIS TOEGANG NA RESERVERING!



Op de bijgaande foto is al begonnen met het herstel van
de schade aan de houten wand van de voorgevel van het
Wijkcentrum Open Hof. Wederom konden vandalen hun
handen niet thuis houden. Ditmaal is het hout met mes-
sen bewerkt. Ook moest graffiti worden verwijderd.
Schandalig!

Om de wand te herstellen moeten de beschadigingen
eerst met plamuur worden weggewerkt, daarna moet
alles opnieuw worden geverfd. Enige tijd geleden werden
de lampen onder de luifel vernield. Op weer een ander
moment werd de deurbel verbrand.

Uiteraard doen wij steeds aangifte bij de politie van dit
vandalisme. De daders hullen zich echter in anonimiteit
en kennelijk beseffen zij niet hoeveel moeite en geld het
op jaarbasis kost om telkens dit soort ellende te herstel-
len.

Zouden we dit namelijk niet doen, dan lijkt het erop dat
wij het vandalisme een vrijbrief zouden geven het
Paauwenburgse gemeenschapshuis bij voortduring te
vernielen en te bekladden.
Wij roepen een ieder op - en zeker ook ouders van jon-
geren die ’s avonds en ’s nachts in Paauwenburg rond-
hangen - om het fatsoen te bewaren en dit soort gedrag
aan de kaak te stellen.

Tot slot: de Stichting Wijkcentrum Paauwenburg bestaat
geheel uit vrijwilligers, die vrije tijd beschikbaar stellen
om ten bate van de wijk een centrum te runnen en acti-
viteiten te organiseren. En daarbij moeten we elke euro
omdraaien om de zaak financieel te kunnen behappen.
Het herstellen van onnodige schade gaat dus ten koste
van de kwaliteit van het sociaal-culturele werk!

Bestuur Stichting Wijkcentrum Paauwenburg

Wederom schade aan Open Hof

In de natte wintermaanden heeft zich, afgezien van 
vuurwerklawaai, niet veel voorgedaan in Paauwen-
burg. Vandaar dat we deze keer kunnen volstaan met
een kort bericht.
Er zijn natuurlijk wel wat onderwerpen die de aan-
dacht vragen en waarvoor wij lopende contacten met
de gemeente hebben. Het is jammer, maar wel begrij-
pelijk, dat door de situatie op het stadhuis wat dingen
zijn blijven liggen. Nu er een nieuw bestuur is samen-
gesteld zijn wij ook aan de slag gegaan om daar meer
in beweging te krijgen.

Zwakke Schakels/Nolledijk
Op 1 februari is in het kantoor van het Waterschap
Zeeuwse Eilanden de Regionale Adviesgroep Zwakke
Schakels, waarin ook de Wijkraad Paauwenburg
zitting had, opgeheven. De plannen zijn voltooid en
zijn verder een taak die het Waterschap, de provincie
en de gemeente aangaat.
Het laatste nieuws is dat in verband met de ontvangst
van enkele bezwaarschriften de werkzaamheden aan
de Nolledijk zijn uitgesteld. Niet in de loop van febru-
ari maar pas over 6 maanden zal met de werkzaam-
heden een aanvang worden gemaakt.
Eerst moeten procedures worden afgerond die ver-
band houden met de kapvergunning en de Flora- en
Faunawet
Het waterschap vindt het belangrijk dat zorgvuldig met

de natuuraspecten moet worden omgegaan en zolang
de vergunningen niet zijn geregeld wordt het werk niet
uitgevoerd.
Op korte termijn zal worden getracht om alle proce-
dures af te ronden o.m. in overleg met partijen zodat
na een eventuele aanpassing van de plannen met de
aanbesteding kan worden begonnen.
Hierbij zal alles in het werk worden gesteld om in het
toeristische seizoen de overlast tot een minimum te
beperken.
Wat verder van huis, bij de Westkapelse Zeedijk zullen
de werkzaamheden aan de Panoramaweg deze maand
worden gestart. Dat deel van het project zal in novem-
ber gereed zijn.

Groenvoorziening
Op de singel achter het Open Hof en de Louise de
Colignyschool zijn dit jaar enkele bomen gekapt. Dat is
al voor het derde achtervolgende keer. Twee jaar gele-
den is er gekapt achter de school omdat door de gro-
ter wordende bomen er te weinig licht in de klasloka-
len viel. Vorig jaar moest er gewas worden verwijderd
in verband met het baggeren dat dringend nodig was
in verband met ernstige stankoverlast.
Het werk dat begin februari werd uitgevoerd was
bedoeld om de lagere begroeiing meer licht te geven.
Door de schaduw van de hoge bomen ging de lage
begroeiing sterk achteruit.

Vrouwtje van Woelderenlaan
Het bronzen vrouwtje van het kunstwerk op de van
Woelderenlaan lag op de gemeentewerf om gerestau-
reerd te worden maar het bleek te zijn verdwenen,
wellicht is het gestolen want brons brengt op het ogen-
blik veel geld op. Kunstenaar Jan Haas werkt onder-
tussen aan een kopie die over circa zes maanden zal
worden geplaatst.

Bloembak winkelcentrum
De inmiddels kale bloembak bij het winkelcentrum
zal in het voorjaar weer van beplanting worden voor-
zien. Laten we er allemaal aan meewerken dat de
beplanting niet opnieuw door baldadige jeugd en
geparkeerde kinderen wordt beschadigd.

Graffiti
De wijkraad heeft op 15 februari een brief verzonden
aan gemeentebestuur met als bijlage de afbeeldingen
van 18 graffiti in onze wijk. De wijkraad heeft dringend
verzocht om deze kliederij te verwijderen. Met dank
aan Fons Wijnacker van Klaver 4 die voor de complete
fotoserie zorgde.

Openbare vergaderingen
Op 15 april zal tijdens de openbare vergadering van de
Wijkraad een presentatie worden verzorgd door de
heer A. Meerman, gemeente archivaris Vlissingen,

over de oorsprong van Vlissingen en de wijk
Paauwenburg in het bijzonder
Gegevens over de aanvangstijd en de plaats zullen tij-
dig bekend worden gemaakt.
De tweede openbare vergadering zal plaatsvinden op
17 oktober. 

Nieuws van de wijkraad
door Henk van Vlimmeren

Foto: Ali Rozeboom



Nanda Weststrate
Van Hogendorpweg 164
4384 HD Vlissingen
Tel.: 0118 - 470827
Volgens afspraak

Uw kapster in de buurt!

Dames- en herenkapsalon Nanda Weststrate

Dames- en herenkapsalon Nanda Weststrate

een ggrote rrijkdom aaan vvarianten

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::

VISSPECIAALZAAK

’de paardevisser’de paardevisser ’’
J. Paardekooper

BellamypBellamypark 44ark 44 tel.: 01tel.: 0118-41605618-416056
4381 CK Vlissingen4381 CK Vlissingen fax: 01fax: 0118-41297418-412974

Moordzuchtige Pimpampoentjes in Paauwenburg
Er sluipt een kleine moordenaar door uw tuin. Gelukkig maar, want deze
moordenaar houdt uw tuin vrij van allerlei ongewenste insecten. Deze moor-
denaar gaat door het leven met de vriendelijke naam lieveheersbeestje
(Coccinella septempunctata (zevenspikkelig), met de mooie folkloristische
naam Pimpampoentje. Afhankelijk van de landstreek waar u zich bevindt zult
u hem onder veel andere namen tegenkomen. In de literatuur vinden we er
meer dan zestig. Waarbij erg leuke benamingen zoals lievehereminnetje,
hemellammetje, hemelskoetje, armmarmottie en pieternellebeestje.
Hoewel heel veel mensen niet gecharmeerd zijn van kevers, is het lieveheersbeestje wel het lievelingskevertje
van de meeste tuinbezitters. Ze zien er dan ook schattig uit en ze zijn bovendien buitengewoon nuttig als
opruimers van bladluizen. Vanwege deze nuttige vraatzucht worden ze op grote schaal in de glasteelt gebruikt
waar ze ideale vervangers zijn voor chemische bestrijdingsmiddelen. Een zo’n klein beestje kan per dag wel
honderd bladluizen verorberen. Omdat er voor de bio tuinbouw te weinig Europese lieveheersbeestjes
beschikbaar waren heeft men op grote schaal een veelkleurige Aziatische soort geïmporteerd (Harmonia axy-
ridis) die inmiddels kans heeft gezien om uit de kassen te ontsnappen en nu ook buiten de tuinbouw in

Europa vrij algemeen voorkomt. Ze hebben allerlei
kleuren en spikkelpatronen. Deze soort is vraat-
zuchtiger dan ons Europese lieveheersbeestje en bij
gebrek aan bladluizen eten ze ook andere dieren
zoals onze inheemse lieveheersbeestjes, vlindereit-
jes en rupsen. Daardoor bedreigen ze ook de in-
heemse soort. In Belgie is het lieveheersbeestje een
beschermde diersoort die je niet mag doden, beja-
gen of in gevangschap mag houden!
In onze omgeving komt het lieveheersbeestje met
rode dekschalen en met zwarte puntjes het meeste
voor. Ze hebben 2 tot 22 zwarte stippen en hoewel
wordt gezegd dat de leeftijd door de puntjes op de
rug wordt aangegeven is dat een sprookje. Er zijn er
zonder stippen, hoe oud zouden die dan wel zijn?
Een lieveheersbeestje leeft helaas maar één jaar.

In het voorjaar kunt u de eerste exemplaren in uw tuin verwachten en die zijn dan druk op zoek zijn naar
voedsel. Ze eten zich in een razend tempo vol waarna in april en mei de paring plaatsvindt. Op een kluit bij
elkaar worden dan 100 tot 200 eitjes gelegd waaruit na enige tijd larven komen. Vanaf een afstand lijken die
larven op kleine rupsjes maar als je ze van dichtbij bekijkt kan je zes kleine pootjes zien. Veel larven zijn ste-
kelig behaard en hebben een fel gele of rode kleur. Uit deze larven komt tenslotte een volwassen lieveheers-
beestje tevoorschijn.
Het lichaam van het volwassen kevertje bestaat uit een kop en borststuk. In de kop zitten twee facetogen en
de bek. Het borststuk bestaat uit 3 segmenten die fel gekleurd zijn waarmee ze hun vijanden kunnen afschrik-
ken. En bij de bedreiging met een felle kleur blijft het niet. Dit symbool van de Landelijke Beweging tegen
Zinloos Geweld is een expert in chemische oorlogsvoering. Als het beestje wordt geïrriteerd of aangevallen pro-
duceert hij een kleine hoeveelheid gele vloeistof (hemolymfe) die bij de pootjes wordt afgescheiden. De aan-
valler laat zijn prooi dan onmiddellijk los want de vloeistof heeft een bittere smaak en is bovendien zo giftig
dat jonge vogels er aan kunnen sterven.

De natuur in Paauwenburg door Henk van Vlimmeren

Uitfaseren
Bij één van de eerste keren dat ik onze milieuminister aan het werk zag, rees de twijfel al. ’Ik ga de gloeilamp
uitfaseren’ zo verkondigde zij de Tweede Kamer. Mensen die met dit soort wazige, nieuwe begrippen aanko-
men, trekken meteen mijn aandacht, liever gezegd mijn achterdocht. Lieden die aan human resource man-
agent doen, die organisaties ’smart’ willen maken, die scholen bedrijfsmatig willen besturen of die zich ’ver-
andermanager’ noemen: wantrouw ze, want meestal zijn ze zelf na een paar jaar met gevulde portemonnee
verdwenen, de boel in chaos achterlatend.
’Uitfaseren van gloeilampen’, zo bleek, betekent stoppen met de productie en het gebruik van gloeilampen. En
dat zou binnen afzienbare tijd gaan gebeuren, zo suggereerde minister Cramer op dat belerende Akelatoontje
waar ik ook al geestelijke jeuk van krijg. Alles wat met gloeilampen te maken heeft stond meteen op de ach-
terste benen: weet je wel waar je het over hebt? Niet dus. En daarom gaat het dus ook niet door, nou ja, mis-
schien in 2020…
En terwijl ons dagelijks wordt voorgehouden toch vooral zuinig met energie om te gaan, bleek ongeveer het
halve Kabinet in asociale brandstofslurpers rond te rijden. En reken maar dat onze bewindslieden een boven-
modaal aantal kilometers verslinden. Dat had de Akela even over het hoofd gezien, maar ze gaat er wat aan
doen. En weer wekt dit mijn achterdocht: zou ze er ook iets aan hebben gedaan als deze zaak niet door de
media in de - gelukkig nog niet uitgefaseerde - schijnwerpers was gezet?

Het nieuwste plannetje van milieuminister Cramer
is om het afsteken van vuurwerk te beperken tot
twee uur vóór en twee uur ná middernacht tijdens
de jaarwisseling. Dat lijkt aardig, maar in werke-
lijkheid gaat het natuurlijk niet om het tijdstip 
waarop vuurwerk mag worden afgestoken, maar
wat er mee wordt gedaan.
Of je het vandalenlegioen vier dagen tijd geeft of
vier uur: die prullenbakken, bushaltes, telefooncel-
len en allerlei ander straatmeubilair gaan gewoon
de lucht in. 

In Paauwenburg konden we constateren dat al
weken van tevoren vuurwerk werd afgestoken. 
Diverse mensen hebben de politie gebeld, tever-
geefs. En op de oudejaarsavond zelf, oftewel de
avond der verwoesting, was de politie naar eigen
zeggen overal, maar vooral nergens…
Blijkbaar is onze maatschappij te onbeschaafd om
op gepaste manier oud en nieuw te vieren.
Mevrouw Cramer mag zich van mij een flinke dame
noemen, als ze Kabinet en Kamer ervan kon over-
tuigen dat ze het vuurwerk gaat uitfaseren, in één
klap. Oftewel een verbod op zowel de verkoop als
het gebruik van het spul. 

Observaties door Jan van ’t Eiland

De volgende wijkkrant 
verschijnt in de derde week 

van april 2008.
Hebt u een bijdrage,
stuur die dan vóór 

28 maart 2008
naar ons toe. 

Ons redactieadres is:
Alexander Gogelweg 59,

4384 EV Vlissingen

Hoop in
Paauwenburg
Hoop in Paauwenburg, dat kunnen we goed
gebruiken denkt u, maar niets is minder waar. Het
gaat hier over de hopen die honden soms maken
in het voetgangersgebied. Wandelend en pratend
loop ik meestal om deze geurende producten
heen, maar een poosje geleden in de Chopinlaan
had ik er een niet gezien. Daar was ik flink inge-
trapt, althans dat was bij thuiskomst goed te rui-
ken. Het puilde uit de ribbels van mijn linkerzool
en uiteraard had de deurmat snel een deel opge-
pikt. Die stinkende viezigheid verwijderen uit het
profiel was een onprettige bezigheid, die pas na
enig gewurm resultaat opleverde. Een groot deel
van de echte hondenliefhebbers, zie ik regelmatig
in de weer met een omgevouwen plasticzak om
direct na productie het spul te ruimen. Maar er
schijnen toch nog aardig wat asociale liefhebbers
te zijn, die deze smeerboel gewoon laten liggen.
Hangjongeren maken ook rommel, maar dat is
jeugd die nog netheid moet leren. Volwassenen
dienen daarbij het voorbeeld te geven, door dit
voormalige hondenvoer mee te nemen naar een
afvalbak. Nico

Het nieuwe jaar is begonnen en veel men-
sen hebben goede voornemens, zoals
stoppen met roken, minder eten dus
afvallen, meer bewegen en veel gezellige
dingen doen. 

Wat die laatste drie voornemens betreft: afvallen, meer
bewegen en gezelligheid zou je heel goed terecht kunnen
bij de trimgroep de ’Trodts van Rodts’. 
Het is een gezellige club met mensen die twee keer per
week bij elkaar komen om te trimmen, namelijk op
woensdagavond en zondagochtend. Er wordt dan een
lekker eindje hardgelopen met tussendoor wat oefenin-
gen en wat versnellinkjes op een parcours. Ondertussen
wordt er aardig wat afgebabbeld, dus… gezellig. Ook
worden er leuke dingen georganiseerd zoals een
fietstocht in de zomer of een etentje. Voor de prijs van de
contributie hoeft men het niet te laten: 2,50 euro per
maand!
De start vindt plaats bij de kanovijver, zondags geduren-
de de wintertijd om 9.00 uur en tijdens de zomertijd om
om 09.45 uur en woensdag om 18.45 uur.
Informatie op de website www.trodtsvanrodts.nl of
trodtsvanrodts@zeelandnet.nl;  
of telefonisch: J. van Eenenaam, tel. 0118-463623 of R.
Franse, tel. 0118-419019.

Afvallen door gezellig bewegen



In vijf bijeenkomsten worden onderwerpen behandeld
als: stilstaan bij de zorg; balans vinden in de zorg voor
de ander en voor jezelf; stress en overbelasting; com-
municatie met hulpverleners en familie; grenzen stel-
len; voorkomen van piekeren.

Aan het eind van de cursus stellen de deelnemers zich
een doel; op de terugkommiddag wordt gekeken of dit
doel ook bereikt is en wat er nog nodig is om het doel te
realiseren.

Enkele reacties van deelnemers op de terugkommiddag
in 2007:

* Omdat ik me gesterkt voelde door de cursus heb ik nu
wél professionele hulp gekregen voor mijn man. De
situatie is nu totaal veranderd, ik heb weer wat lucht
gekregen.

* Ik heb nu meer overzicht, en herken de valkuilen 

* Ik kwam tot de ontdekking dat ik nog beter voor
mezelf moet zorgen en proberen de hiaten in mijn
netwerk op te vullen.

De vijf bijeenkomsten worden gehouden op: 13 en 20
maart, 3, 10 en 24 april. Terugkommiddag  is op 22 mei

Tijd: 13.30 uur tot 15.30 uur

Plaats: Steunpunt Mantelzorg
Laurens Stommesweg 1 nr 12
4335 AX Middelburg (terrein Swerfrust)

Kosten: 10 euro (incl. koffie/thee/cursusmateriaal)
Max aantal deelnemers : 8

Interesse? Vraag een folder aan of geef u op bij het
Steunpunt Mantelzorg Walcheren, tel: 0118 - 55 35 30

Na opgave krijgt u een vragenformulier thuisgestuurd,
zodat er in de cursus zoveel mogelijk ingespeeld kan
worden op ieders individuele situatie (’cursus op maat’)
Als u degene die u verzorgt niet alleen kunt achterlaten,
kan Vrijwillige Zorg Walcheren, mits tijdig aangemeld,
zorgdragen voor de inzet van een vrijwilliger.

Een verfhandel met een geweldige sortering verf- en
behangartikelen. Op onze mengmachines maken wij alle
door u gewenste kleuren met:

SIKKENS - SIGMA - TRIMETAL (BRINK MOLYN) - FLEXA - 
HISTOR - CETABEVER

Ook in ons assortiment:
SIKKENS JACHTLAK - TOUWEN - WIJZONOL - TIMBERCOTE

Gildeweg 25, Vlissingen, tel. 0118-431304
e-mail: boogaardverf@zeelandnet.nl

Korendijk 34, Middelburg, tel. 0118-650024
e-mail: vmbm@zeelandnet.nl

Internet: www.verfmarktboogaard.nl
Van maandag t/m zaterdag geopend. Indien gewenst thuisbezorging mogelijk

Volgens de schrijver van dit artikel is in
de archieven niet veel bekend over Frans
Naerebout. Dat is jammer en dat geeft
ook ruimte om de fantasie de vrije loop te
laten. Het volgende verhaal is dus deels
fictie.

Het jaar van Michiel de Ruyter was 2007. Een ander
soort zeeheld mag ook wel eens in het zonnetje worden
gezet, namelijk Frans Naerebout. Hij leverde geen stoere
zeegevechten maar wel stoere gevechten met de zee. Dat
deed hij niet als sport, het was om mensen te redden
van zinkende schepen bij hondenweer. Met zijn broer en
zes dappere roeiers zette hij koers naar schepen in
nood. Hij was van beroep visser met een bijbaan als
loods. In tegenstelling tot de meeste vissers woonde hij
niet in Het Vrijdom, dat ook Out-Vlissingen heette.
Op de oude eerste duinen vanaf het Gasthuisbolwerk

staan nu o.a. de Sardijntoren; de ruïne van Britannia en
het Wooldhuis. Het is waarschijnlijk dat hij daar in de
buurt woonde, vlak bij de open Nollekreek die diende als
vissershaven. De vlakte was nog niet afgegraven en de
kreek had wallen tot boven het niveau van hoogwater.
Met vletten kon binnendoor naar de stad gevaren wor-
den met vis. Het badstrand was scheepshelling om vis-
sersboten te kalefateren. 
Frans Naerebout werd geboren in Veere op 13 augustus
1748 en hij kwam naar Vlissingen om op grotere boten
te varen. Als niet-Vlissinger had hij geen recht om in het
Vrijdom te wonen, dat was bestemd voor de nakomelin-
gen van de rond 1100 verslagen Deense Vikingen uit
Fløssige.
Hij voer op de boot van Bijleveld en Grinvis en werd daar
snel schipper vanwege zijn navigatiekennis en kort 
daarna rijksloods. Dat leverde toen niet erg veel werk op,
zodat hij ook visser bleef. Ondanks dat anderen het later
schreven, kan hij het reddingwerk niet met een vissers-
boot uitgevoerd hebben. Zo’n tobbe kan geen snelheid
maken in een zware storm.

De kreek was de eerste Vikinghaven geweest. Er bleek
een klein Vikingschip verzonken te liggen. Daarvan zag
hij bij extreem laag water de voor- en achterboeg net
boven de blubber uitsteken. Samen met zijn broer
schepte hij de boot leeg en maakte hem vrij. De riemen
lagen vastgebonden aan de boorden. De boot was name-
lijk expres tot zinken gebracht om te verbergen voor de
vijand. Meertouwen werden hoog en strak aan de wal
gezet en de vloed deed de rest. Alles was prima in orde,
de klei had het eikenhout geconserveerd. De proefvaart
liet zien dat het een zeewaardige snelle boot was.
Op 24 juli 1779 was er een zware storm en de gebroe-
ders zagen vanaf hun woonplek lichtkogels. Dat was 
voorbij Domburg op de Rassen. Vanuit de stad
Vlissingen was dat onmogelijk te zien, het verhaal over
een groep mensen waar hij tussen stond op de zeedijk,
is onjuist. Niemand, behalve Naerebout, durfde het
water op. Zijn Vikingboot kon dit wel aan. Zijn broer en
zes roeiers van de beloodsing volgden hem in dit waag-
stuk. Ze staken van de Nollekreek in zee. Uren roeien
bracht hen bij de Woestduyn, waarvan zeven man met
een eigen boot in Zoutelande landden.
Hij haalde totaal 87 man van de Woestduyn in twee runs.
Met 44 extra mensen in de boot moest die wel afgeladen
zijn geweest. De beste landing was in Zoutelande in de
windschaduw achter de Westkaap. Er moest direct terug-
geroeid worden naar de Rassen voor de tweede lading
naar Zoutelande. Daarna ging het pas terug naar
Vlissingen. Er waren 129 koppen aan boord geweest, dus
45 mensen waren verdronken. 
Iedere redder kreeg een erepenning en 23 dukaten voor
deze moedige daad. Na later nog twee kleinere reddin-
gen, de Zuiderburg en de Voorland, stopte hij met 
loodswerk en vissen. Hij werd lichtwachter in het Goese
Sas en was daarna nog vier jaar havenmeester in Goes.
Het bestuur van Goes was erg ’zuunig’. Hij kreeg nooit
salaris voor zijn diensten. Men vermoedde kennelijk dat
hij rijk genoeg was, want hij kreeg een gratificatie van
ƒ500,-- van koning Willem I en een toelage van de rid-
derorde Broeder der Nederlandse Leeuw. Hij stierf net
70 jaar oud, in Goes.
De stad Vlissingen heeft zich volgens de paar papiertjes
in het archief nooit veel aan hem gelegen laten liggen.
Hij was er niet geboren en woonde in een armenbuurt.

Van de redding had men niets gehoord of gezien. Een
comité geredden zal alles wel aan koning Willem I
gemeld hebben. 

Het duurde 160 jaar voor er een standbeeld van hem
stond op het Gasthuisbolwerk, maar dat ging hij op 2
november 1944 geheel aan splinters. Op 5 juli 1952
kwam er een kleiner beeld op het Bellamypark, de oude
marinehaven waar hij duidelijk tegen M.A. de Ruyter
moest opkijken. Met festiviteiten kreeg hij regelmatig de
strop of werd hij tijdelijk in een hok gezet. Zeer
onwaardig. Nu staat hij al een half jaar bij de Leugenaar
aan de Noordzee met zicht in de richting van zijn groot-
ste reddingsactie. Eigenlijk zou de Nollepunt beter zijn.

Nico

De Putter
Het artikel in de vorige aflevering van
Klaver Vier over het vogeltje de Putter
deed Ab de Jonge in de pen klimmen.
Hij schreef er in 2005 al eens een
gedicht over, eigenlijk bedoeld voor
een kennis van hem, ’De Putter’
geheten, en ook woonachtig in
Paauwenburg.

In onze tuin aan de Verdilaan,
zien we vogels komen en weer gaan,
in groot getal zie je ze komen,
verblijven dan in struik en bomen.

De vrouw des huizes strooit wat voer,
op de plank hoor je dankbaar het gekoer,
zo’n 24 soorten in getal
de heer des huizes noteert het al.

Een dezer dagen werd door ons geobserveerd,
het is een Putter werd gesuggereerd,
in de gids voor observeren onderweg,
daar stond de vogel afgetekend zeg.

De Carduelis-Carduelis is haar naam,
bij kenners is ’t er een met faam
van ver zie je haar kleuren reeds,
’t is maar even, weg is ze steeds.

Haar mooie kleuren vallen op,
een rood gezicht en zwart-witte kop,
en gele vleugelband in ’t rond,
met korte staart en die is bont.

Stiglet, stiglet is haar roep,
verblijft zelden in een groep,
in augustus zorgt zij voor ’t nageslacht,
door haar schepper met 4-6 eieren bedacht.

Ze nestelt steeds in hoge bomen,
na 12 tot 14 dagen zullen jongen komen,
’t is lieflijkheid wat zij verspreid,
het is de Putter zo gezeid

Frans Naerebout

Klein kantoor te huur in Wijkcentrum Paauwenburg
In het Wijkcentrum Paauwenburg aan de Alexander Gogelweg (Open Hof) is een kleine, maar nette kantoorruimte vrijgekomen, die bijvoorbeeld goed te gebruiken is voor
een startende ondernemer of als ruimte voor een kleine organisatie. Het kantoor ligt naast de hoofdingang. De oppervlakte is 20 vierkante meter. Er ligt nieuwe vloerbe-
dekking. De huurprijs is 150 euro per maand, inclusief elektriciteit en verwarming; telefoon kan eenvoudig worden aangesloten en tegen éénmalige geringe kosten kan
verder gratis gebruik worden gemaakt van de aanwezige kabelverbinding met Internet. Voor andere logistieke zaken kan een beroep worden gedaan op de faciliteiten van
het Wijkcentrum. Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met de beheerder de heer H. Faase, tel. 0118 465454.

Vrijwilligers
gevraagd voor
Koninginnedag
De Koninginnedag is in Paauwenburg steevast een
groot feest waar honderden kinderen en hun
ouders plezier aan beleven. Ook dit jaar doet de
organisatie van Koninginnedag weer een dringend
beroep op ouders, grootouders en belangstellenden
om zich op te geven als vrijwilliger voor
Koninginnedag.
Er is vooral behoefte aan mensen die zich ’s mid-
dags van 13.00 tot 16.00 uur willen inzetten voor
het begeleiden van de kinderspellen. Elke spel
wordt begeleid door twee personen. Wie nieuw is
werkt samen met iemand die al vaker heeft meege-
daan.
Ook zijn vrijwilligers welkom voor bijvoorbeeld de
wafelkraam, versiering van het terrein en begelei-
ding optochten. Iedereen weet precies wat hij of zij
moet doen, omdat er met een uitgekiend draaiboek
wordt gewerkt.
Willen we in Paauwenburg de Koninginnedag tot
een leuk kinderfeest maken, dan zullen de
Paauwenburgers zich hier ook voor moeten inzet-
ten, zo vindt de organisatie! Anders loopt ook deze
wijk het risico dat de Koninginnedag verwatert,
zoals al op veel plaatsen aan de gang is.
Aanmelden bij: Albert Verhage, tel. 461148 
of e-mail maverhage@zeelandnet.nl

De Zorg de Baas
Het Steunpunt Mantelzorg in Middelburg organiseert in samenwerking met het
Algemeen Maatschappelijk Werk Walcheren een nieuwe cursus voor Mantelzorgers. De
cursus is bedoeld voor een ieder die intensieve zorg verleent aan partner, kind, ouder,
familie, vriend of buur.

Een lang vergeten held



Ria van Loenen (62) woont met haar echtgenoot Henk
aan de Groen van Prinstererlaan, in een vrijstaande
woning. Zelf zegt ze daarover: het zal vast vaker gezegd
zijn, maar ik vind het een fijne wijk om te wonen. Wij
hebben een heerlijke grote tuin, met mooi weer zitten
we er vaak, lekker rustig. Wanneer je aan de voorkant
van het huis in de tuin werkt, maak je vaak een 
praatje met de mensen die langs lopen en dat is gezel-
lig. Paauwenburg heeft een fijne omgeving, je bent zo
in het park, duinen en strand, maar je bent ook zo in
het centrum van Vlissingen. De winkels in onze wijk
zijn eveneens prettig. Maar wat ik ook als erg prettig
ervaar, zegt Ria, zijn de verschillende mensen, allerlei
soorten mensen, zoals vogels van diverse pluimage. 
Ria en Henk wonen al twintig jaar in Paauwenburg,
eerst - komend vanuit Souburg - in de Aalbersestraat
en nu alweer elf jaar op de huidige plek. Ze hebben
twee zoons, die allebei ver weg wonen. De ene woont
sinds vier jaar in Thailand, is getrouwd met een
Thaise vrouw en ze hebben een zoontje. Hij is leraar
Engels. De andere zoon woont in Nigeria, is ook
getrouwd en heeft twee kinderen. Hij woont er al
negen jaar en heeft een Nigeriaanse vrouw. Regelmatig
komen zij met de kinderen bij hun ouders op vakan-
tie.
Je hoeft niet te vragen waar de vakanties tegenwoordig
naar toe gaan: naar Thailand of Nigeria, dat is bijna
vanzelfsprekend. In ieder geval gaan ze ongeveer 
tweemaal per jaar naar Thailand. Voor andere vakan-
ties blijft nauwelijks ruimte over, want Ria heeft er
geen moeite mee om haar vrije tijd in te vullen! 

Hobby’s genoeg. Zo heeft zij, samen met Cees de
Ridder, zo’n beetje de leiding over ’Zokantook’, een
koortje, dat zijn oorsprong vond in het Majoraat. Het
is een zeer gevarieerde, democratische groep: de
leden zelf hebben inspraak in de nummers die wor-
den gezongen en ook in de kleding en eventuele toe-
voegingen of veranderingen. De groep bestaat uit
twaalf leden, waaronder één muzikant die mondhar-
monica en gitaar speelt. Het repertoire is zeer afwisse-
lend: Nederlandstalig, maar ook Engels, Duits, Frans,
Italiaans, Zeeuws of namaak-Russisch, dit alles met

een komische touch en vrolijke teksten. Er komt dus
ook een beetje toneel of cabaret aan te pas.
Ondanks het feit dat ’Zokantook’ nog niet lang
bestaat, heeft het koor al aardig succes en wordt het al
veel gevraagd. In december waren er binnen tien
dagen zelfs vier optredens! Dat is nogal veel en dat
moet je het allemaal wel aankunnen, zegt Ria.
’Stiekem kost dit aardig wat tijd, zeker omdat we ook
wat progressie willen maken’. 
Ria zoekt nummers en muziek uit en past teksten
aan; het instuderen neemt ze ook voor haar rekening.
Zelf is ze inmiddels privé-zangles gaan nemen. 

Een andere hobby: zij is lid van de leeskring van het
ZVU. Daarvoor leest zij zes maal per jaar een boek, dat
later in die leeskring wordt besproken. Momenteel
leest ze een boek van Peskens: Vlissingse verhalen. 
En verder is Ria vrijwilligster bij de Dierenbescher-
ming. Ze bezoekt adressen, waar een dier uit het asiel
is geplaatst, om te kijken of het allemaal goed gaat. Op
die manier ontmoet zij weer andere mensen. Want dat
vind Ria leuk en interessant: mensen ontmoeten.
O ja, dan doet ze nog aan Yoga, want het lijf moet je
ook een beetje bij houden. En ze mag graag een stevi-
ge wandeling maken.
Een aardig gevuld leven, dat van Ria van Loenen. 

Vraagje: waar werkte je vroeger, voordat je deze vrije
tijd allemaal vol moest maken? 
’Bij de DAS, dag- en avondschool. In het begin gaf ik
stenolessen en zelf volgde ik een studie Engels.
Daarna ging ik Engelse les geven op de Mavo, Havo en
Meao. In totaal heb ik 23 jaar les gegeven’.
Een vlotte ’meid’ van 62, die Ria, met een volle agen-
da aan hobby’s en vakanties, maar zeker met een flin-
ke lading humor, die nieuwe ontmoetingen en nieuwe
uitdagingen niet uit de weg zal gaan. Want één ding is
zeker, Ria houdt van mensen én van lachen.

Gespecialiseerd in:

Schoonheidsbehandelingen
Microdermabrasie
(huidconditie corrigerende behandeling)
Visagie
Dames- en herenhairstyling

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

Alléén volgens afspraak

In de eerste uitgave van 2008 van onze wijkkrant wordt de De Visserstraat ver-
klaard. Deze straat is een zijstraat van de Paauwenburgweg (bij de Lidl) en loopt
met een bocht naar de De Kempenaerstraat.

Dr. Johannes Theodoor de Visser werd geboren in Utrecht op 9 februari 1857 en overleed in
’s Gravenhage op14 april 1932. Zijn levensbeschouwing was Nederlands Hervormd.
Hij trouwde op 5 juli 1882 met Gezina Ida van der Garde. Zij kregen vier kinderen: drie
zoons en een dochter. Tot 1874 ging hij naar het gymnasium, daarna volgde hij een studie
rechtswetenschap (kandidaats) aan de Hogeschool te Utrecht van 1874 tot 1879 en op 27
mei 1880 slaagde hij cum laude voor theologie. In zijn dissertatie ging hij ervan uit dat
Genesis 3 niet een verhaal was van wezenlijk gebeurde feiten.

Hij was Hervormd predikant en een vooraanstaand CHU-politicus. Tegenstander van de doleantie en wars van
scherpslijperij. Hij kwam in 1897 voor de kleine Christelijk-Historische Kiezersbond in de Tweede Kamer. In
1918 werd hij de eerste minister van Onderwijs in de twintigste eeuw. Hij voltooide met zijn Lager-Onderwijswet
de onderwijspacificatie. Bracht ook andere belangrijke wetgeving tot stand, zoals de Nijverheidsonderwijswet.
Hij keerde na zijn ministerschap in 1925 terug in de Kamer als fractievoorzitter van de CHU. Raakte in onmin
met zijn partijgenoten nadat hij in 1926 (tevergeefs) buiten zijn partij om een kabinet had proberen te vormen,
en in 1929 omdat hij niet accepteerde dat niet hij, maar zijn opvolger advies uitbracht bij de kabinetsformatie.
Hij stond bekend als begenadigd en veelgevraagd feest- en kanselredenaar. Hij is vier jaar predikant van de
Nederlandse Hervormde Kerk geweest te Leusden, toen vier jaar te Almelo, nog eens vier jaar te Rotterdam en
vijf jaar te Amsterdam in de periode van 1880 tot 1909.
De Visser bracht in 1919 de Wet tot instelling van de Onderwijsraad tot stand. De Raad kan op verzoek van de
minister of op eigen initiatief adviezen uitbrengen op het gebied van het onderwijs.
In 1919 de Nijverheids-Onderwijswet, waarin naast het lager en middelbaar schoolonderwijs op ambachts-, nij-
verheids-, scheepvaart-, landbouwhuishoud- en huishoudscholen ook het leerlingstelsel werd geregeld. De wet
bepaalde dat er bijzondere en openbare nijverheidsscholen waren, met mogelijkheden voor dag- en avondon-
derwijs.
Hij bracht in 1920 de Lager-Onderwijswet  tot stand, waarmee uitvoering werd gegeven aan de grondwettelijke
bepalingen over het onderwijs uit 1917. De wet leidde onder meer tot verkleining van de klassen, voerde een
zevende leerjaar in, verbeterde de opleiding voor onderwijzers en liet de salarissen van onderwijzers voor reke-
ning van het rijk komen en de kosten voor gebouwen en leermiddelen voor rekening van de gemeenten. Het
ulo. werd als afzonderlijk schooltype erkend.
In 1920 bracht hij een wijziging van de Hoger-Onderwijswet tot stand, waarbij onder meer de regeling voor het
doctoraal examen en de promotie werden gewijzigd. Om te promoveren tot doctor werd het schrijven van een
proefschrift verplicht gesteld.
Hij bracht in 1920 een wijziging van de Leerplichtwet tot stand, waarmee het verplichte zevende leerjaar werd
ingevoerd. Ook bracht hij in 1925 een wijziging van de Lager-Onderwijswet tot stand, waardoor gemeenteraden
de bevoegdheid kregen onderwijzeressen (jonger dan 45 jaar) die een huwelijk aangingen te ontslaan.
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Het nieuwe jaar is pas begonnen, een heel nieuw jaar voor ons en weer vijf edities
van deze wijkkrant om te vullen met nieuws, actualiteiten, geschiedenis, wetens-
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Paauwenburg. Als redactie gaan wij er weer tegenaan, om onze lezers op de hoog-
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’Waarom, daarom’. Dit keer met Ria van Loenen.
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Voordat de brug aan bod komt, is het van belang dat
eerst de watergang wordt belicht. 
Aan het begin van de zestiger jaren van de eenentwintig-
ste eeuw begonnen de voorbereidingen om het zogehe-
ten ’plan Paauwenburg’ gestalte te kunnen geven. Bij
een nieuw te bouwen wijk hoort natuurlijk een water-
partij. Zo’n water is esthetisch interessant, maar vooral
belangrijk voor een goede afvoer van overtollig binnen-
water. Zo wordt voorkomen dat het land waarop we leven
met name in de winter blank staat.

Het gedeelte van de watergang dat door Paauwenburg
loopt, is een aftakking van een waterloop die al vele eeu-
wen zijn weg vond in dit gebied. Dat sterk slingerende
stroompje liep in een S-vorm, vanaf de huidige
Kanovijver tot aan de huidige Koudekerkseweg. De naam
ervan was toepasselijk gekozen: de Swaan. Hoewel hier
en daar veranderd, zijn de contouren van de zwanenhals
toch nog duidelijk te herkennen in het landschap. Kijk
bijvoorbeeld eens op de website van onze provincie,
www.zeeland.nl. Op het geoweb vind je luchtfoto’s waar-
op de loop van het water mooi is te volgen. 

In latere jaren heeft men in noordelijke richting een
aftakking van de Swaan gegraven. Deze werd op de
kadastrale kaart van Koudekerke uit de periode 1811-
1832 ingetekend. In het kader van plan Paauwenburg
heeft men de aftakking verbreed en verlengd tot aan de
flats van de Schaepmanstraat. Dit is dus de watergang
zoals wij die nu kennen. Verdere vertakkingen worden

hier buiten beschouwing gelaten. Om infrastructurele
redenen behoort er over een watergang vanzelfsprekend
een brug te worden gebouwd. 
We rijden er jaarlijks (zeer) vele malen overheen. En
toch weten lang niet alle Paauwenburgers dat de brug
een naam heeft. Hoog tijd dat we de ’wethouder Van
Poperingbrug’ - want zo heet het bouwwerk bij de roton-
de aan de Sloeweg en de Burgemeester Van
Woelderenlaan - eens in de schijnwerpers zetten. (zie
foto a)

De eerste brug die men destijds realiseerde, werd
genoemd naar een man die mag worden beschouwd als
de grote initiator van de nieuw te bouwen wijk
Paauwenburg, wethouder van volkshuisvesting en ruim-
telijke ordening M.A van Popering. Op 7 maart 1964
vond de officiële opening plaats waarbij een tweetal 
naamplaten - aan beide uiteinden van de brug - werd
onthuld door mevrouw Van Popering en twee kleinkin-
deren. Dat waren Heleen van Popering en Marjolijn
Tasma. (zie foto b en c)

Marinus Adriaan van Popering werd op 15 oktober 1894
in Zonnemaire op Schouwen-Duiveland geboren. Hij
was van eenvoudige komaf en begon zijn arbeidzame
leven al jong als landarbeider. Later werkte hij zich op
tot verzekeringsagent en trad hij als (hulp)besteller in
dienst bij de P.T.T. Aanvankelijk werkte hij in die hoeda-
nigheid in Brouwershaven en Zierikzee, maar belandde
uiteindelijk in Vlissingen. 

Dat politiek hem aansprak werd vroeg
duidelijk. Al op 19-jarige leeftijd zette
hij zijn eerste schreden op dit terrein.
Later was hij actief als medewerker van
De Baanbreker, het blad van de
Zeeuwse afdeling van de sociaal demo-
cratische arbeiderspartij (SDAP; later
PvdA). In 1924 werd hij lid van deze
partij. 
In Vlissingen viel Marinus van Popering
op als secretaris en later voorzitter van
het Instituut voor de Arbeidsontwik-
keling. Een aantal malen werd hij voor-
gedragen als kandidaat voor de
Vlissingse gemeenteraad, maar even
zovele malen weigerde hij daarop in te
gaan. In 1939 kwam daar verandering

in en accepteerde hij een eventueel lidmaatschap van de
plaatselijke volksvertegenwoordiging. Door het uitbre-
ken van de Tweede Wereldoorlog kon Van Popering ech-
ter geen deel uit maken van de raad.
Direct na de oorlog, in december 1945, werd Van
Popering benoemd tot wethouder van volkshuisvesting
en ruimtelijk ordening. Hoewel hij nog even wethouder
van financiën was, heeft hij deze post ruim vijftien jaar
lang bekleed. (zie foto d) In januari 1961 nam hij
afscheid van de plaatselijke politiek. Hij werd hierbij
gehuldigd als Ridder in de Orde van Oranje Nassau. 
Marinus Adriaan van Popering was een sociaal betrok-
ken persoonlijkheid. In zijn positie als wethouder in de
moeilijke naoorlogse jaren maakte hij zich sterk voor de
minder bedeelden in de maatschappij. Hij was betrok-
ken bij vele plannen en uitvoeringen om met name de

arbeidersklasse aan woonruimte te helpen. Hij was sterk
in het leggen van persoonlijke contacten met degenen
voor wie hij het opnam. Zijn eigen slechte gezondheid
verwaarloosde hij en opmerkingen daarover wimpelde
hij met de nodige humor af. 
In januari 1962 overleed de kleine maar sterke 
bestuurder op 67-jarige leeftijd. Op de Algemene
Begraafplaats in Vlissingen werd hij ter aarde besteld. De
eerste paal die in 1962 in het kader van ’zijn’
Paauwenburg werd geslagen en de opening van de naar
hem genoemde brug heeft Van Popering helaas niet mee
mogen maken.
Zijn er louter loftuitingen aan het adres van de markan-

te wethouder? Nou... Bij de opening van de brug hield de
toenmalige burgemeester Kolff een toespraak met daar-
in de woorden: ’Gelukkig moesten er - om plan
Paauwenburg te kunnen realiseren - maar twee per-
ceeltjes onteigend worden’. Deze uitspraak mogen we op
z’n minst een understatement noemen. Natuurlijk wist
de burgemeester dat er bij de bouw van Paauwenburg
pijnlijke onteigeningen zouden gaan plaatsvinden. Een
ervan was die van Jan Aarnoutse en zijn gezin van hof-
stede Paauwenburg. In het derde nummer van 2007 van
Klaver Vier heb ik een artikel gewijd aan deze familie en
hun hofstede. Vanuit het oogpunt van het stadsbestuur
gezien, was uitbreiding van Vlissingen pure noodzaak in
de jaren na de oorlog. In dat kader moest je als wethou-
der soms moeilijke beslissingen maken. Onteigening en
ruimtelijke ordening zijn onlosmakelijk met elkaar ver-

bonden. Ook wethouder Van Popering besefte dat. Daar
mogen we gezien zijn sociale bewogenheid zeker van uit
gaan.
Afsluitend moet opgemerkt worden dat het terecht is dat
de brug genoemd is naar de daadkrachtige wethouder
die onteigeningen moest doorvoeren, hoe moeilijk dat
soms was. En het is eveneens terecht dat het voetgan-
gersbruggetje, dat de Paauwenburgweg met de
Thorbeckelaan verbindt, binnenkort - als de gemeente-
raad zijn goedkeuring geeft - de naam gaat krijgen van
degene die onteigend werd. Zo blijven beide kanten van
de ontwikkelingen rondom plan Paauwenburg door
middel van de namen van twee bruggen in herinnering. 

Over de watergang in onze wijk Paauwenburg is meer dan veertig jaar geleden een
tweetal bruggen gebouwd. Hoewel ze van vorm verschillen, kunnen we toch stellen dat
ze familie van elkaar zijn omdat ze qua ontwerp overeenkomen. In dit artikel gaat het
over de brug die in 1964 verbonden werd met de naam van een wethouder. Het ande-
re exemplaar dateert van enkele jaren later en is nog altijd naamloos. Maar daar gaat
binnenkort verandering in komen! Meer daarover in een volgend nummer van Klaver
Vier. 
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Foto a: wethouder Van Poperingbrug foto: Jaco Simons

Foto d: Marinus Adriaan van Popering poserend bij een Messerschmitt dwergauto 
(foto: collectie Gemeentearchief Vlissingen)

Foto b: een van de naamplaten aan de brug foto: Jaco Simons

Foto c: officiële opening van de brug in 1964 foto: collectie Gemeentearchief Vlissingen
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Burgemeester Dijkstra en Tineke Verhage. Foto: Firi den Hoedt

Daarna werden aanwezigen van harte welkom geheten
door Sjef van Wijnen, die vertelde wat we op deze bij-
eenkomst konden verwachten, namelijk toespraken van
de voorzitter van het wijkcentrum, de heer Wout van
Leersum en ook van de voorzitter van de wijkraad de
heer Leen Rottier. De heer Van Leersum vertelde over de
plannen die bij het wijkcentrum leven om bij Open Hof
een multifunctioneel gezondheidscentrum te realiseren
(zie elders in dit blad). 

Vervolgens werd de uitslag van de Kerstverlichtingwed-
strijd bekend gemaakt. De eerste prijs was voor de
Kanovijver. De tweede prijs ging naar de familie Krijger.
Jammer dat die niet aanwezig was. De derde prijs ging
naar de familie Bazuin. 

Tussendoor werd er ook weer op komische wijze door de
speurneuzen Snuffelmans en Van der Neus de wijk
Paauwenburg kritisch onder de loep genomen, waarbij
o.a. de politie en de zogenaamde Bijzondere
Opsporingsambtenaren die het blowverbod zouden
moeten handhaven het moesten ontgelden. 

Om zes uur arriveerden waarnemend burgemeester
Dijkstra en het collegelid mevrouw Tineke Verhage. De
burgemeester voerde op luchtige wijze, maar met een
serieuze ondertoon het woord. Hij is zeker van plan om
onze wijk te bezoeken om er beter kennis mee te
maken. 
Daarna bleven de aanwezigen nog een tijdje gezellig bij-
een onder het genot van een drankje en een hapje.

Nieuwjaarsreceptie Open Hof
Op 11 januari werd de traditionele nieuwjaarsreceptie van de wijk Paauwenburg
gehouden in Wijkcentrum Open Hof. Iedereen werd ontvangen door het bestuur van
Open Hof met een glaasje Kir Royal.

Golff Paauwenburg beste
supermarkt van Zeeland
Het zal u niet ontgaan zijn, Golff Paauwenburg heeft
iets te vieren. Onder de bezielende leiding van de
heer Vader is Golff Paauwenburg uitgeroepen tot
’Beste supermarkt van Zeeland’. In de winkel werd
dit zichtbaar door een grote zilveren beker, een oor-
konde en voor de klanten was er een lekker stukje
gebak. Bescheiden als de heer Vader is geeft hij aan
dat hij dit vooral te danken heeft aan het trouwe per-
soneel (dat vaak al jaren) in de winkel werkzaam is.
Het zeer geringe verloop van personeelsleden is
inderdaad opmerkelijk want elders zie je vaak 
steeds weer nieuwe gezichten.

Door de klanten gekozen. 
De heer Vader is zeker tevreden over de wijze waar-
op deze prijs aan zijn zaak werd toegekend. Het is
namelijk het resultaat van een enquête geweest die
onder klanten werd gehouden en die zodoende de
uitslag zijn kant heeft doen omslaan.

’Een betere waardering voor ons werk is hierdoor
nauwelijks denkbaar’. Verder blijft de heer Vader ook
nuchter. We doen gewoon ons werk en met plezier.
Het is ook een zeer prettige wijk om een winkel te
draaien. Veel klanten maken een praatje en uit diver-
se acties blijkt dan ook de betrokkenheid bij de
Paauwenburgers. Men ervaart dat de heer Vader zeer
betrokken is bij de wijk en de wijkbewoners. Zo is hij
al jaren adverteerder in dit blad, geeft elk jaar een
bijdrage aan activiteiten in Paauwenburg zoals op
Koninginnedag. Maar ook kunnen de diverse oud
papier verzamelaars kunnen rekenen op een grote
hoeveelheid, en … steevast wat lekkers.

Wij zijn blij met zo’n winkel en de wijze waarop de
heer Vader en zijn personeel deel uit maken van de
wijk Paauwenburg.

Fotografie: Firi den Hoedt


