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Plannen voor zorgcentrum in Open Hof
Diverse partijen slaan de handen ineen

Als de stukjes van de puzzel in elkaar passen, dan gaat er de komende jaren heel wat
veranderen in het wijkcentrum Open Hof. Het is namelijk de bedoeling dat in het
gebouw een zogenaamd ’zorg-welzijnscentrum’ wordt gevestigd. Diverse geïnteresseerde partijen zijn met elkaar in gesprek over een dergelijke voorziening. Een
belangrijke rol speelt een kortgeleden uitgebracht rapport ’Toekomstkansen voor
Paauwenburg’, gemaakt in opdracht van l’escaut.

Evenals het eerder gepubliceerde ’Lemon-rapport’
schetst het toekomstrapport Paauwenburg als een wijk
waar het goed wonen is. De bevolkingssamenstelling
lijkt wat typisch. 29 Procent van de inwoners is 65 jaar
of ouder, terwijl dat in heel Vlissingen 17 procent is. Het
percentage gezinnen met kinderen is echter 37%, oftewel zes procent meer dan het Vlissingse gemiddelde. Wél
zijn er in Paauwenburg minder jongeren, namelijk 14%
tegen 25% in de hele gemeente.
Was het Lemon-onderzoek al positief over het sociale
klimaat, ook dit onderzoek bevat soortgelijke uitspraken
van geïnterviewden, variërend van ’Een rustige woonwijk met veel voorzieningen’ tot ’Paauwenburg is de veiligste wijk van West-Europa!’.

Vergrijzing

De vergrijzing van de samenleving is een realiteit die
zeker ook Paauwenburg aangaat. Als het om beleid gaat,
dan vindt de provincie Zeeland daar het volgende van.
Vergrijzing kan leiden tot eenzaamheid, lichamelijke
klachten en een vermindering van sociale contacten. Het
ligt voor de hand dat dit vooral minder gezonde en minder mobiele mensen treft. Mogelijke oplossingen zijn
het scheppen van voorzieningen die contactbevorderend
zijn en waar een stimulerende werking van uit gaat.
Belangrijk is dat men kan blijven deelnemen aan sport,
spel, cultuur, politiek en samenlevingsactiviteiten.
Uiteraard kan dit alleen worden bereikt als voorzieningen goed bereikbaar zijn, zonodig aangepast en dat

hulp-op-maat wordt geboden, aldus de provincie.
Vergrijzing leidt dus grofweg tot twee hoofdproblemen:
medisch en sociaal. Bovendien neemt de vergrijzing toe,
zodat ook de omvang van het probleem uitdijt.

Niet meer achter de geraniums

Vergrijsd weliswaar de bevolking, haar welvaart en
assertiviteit zijn toegenomen. Ouderen wensen
niet meer in een kamertje achter de geraniums te
gaan zitten, maar zij kiezen voor zo lang mogelijk
zelfstandig wonen, waarbij zij eisen stellen aan de
kwaliteit van wonen en zorg. De overheid onderschrijft deze wensen en zij vertaalt dit in beleid.
Wil dit beleid gestalte krijgen dan dient het verder te
gaan dan het aanpassen van de huisvesting, maar dan
moet als het ware ook de woonomgeving
’levensloopbestendig’ worden gemaakt.
Aldus heeft een nieuw begrip zijn intrede gedaan: ’de
woonzorgzone’. Bedoeld wordt een buurt, wijk of dorp
waarin de best denkbare voorwaarden aanwezig zijn
voor wonen in combinatie met zorg en welzijn, tot en
met onvoorziene 24-uurszorg. Het kenmerk is dat het
moet gaan om een gewoon woongebied, waar de zorg
niet dominant is, maar waar wel een wijkcentrum (wijkcoördinatiepunt) is waarin alle elementen van zorg en
diensten zijn verenigd. En uiteraard bevinden zich
binnen een woonzorgzone levensloopbestendige woningen en is er een goed voorzieningenniveau, zoals bijvoorbeeld een winkelcentrum.

Koninginnebal is op 29 april.

Het traditionele Paauwenburgse Koninginnebal is dit
jaar niet op 30 april, maar op dinsdagavond 29 april.
We houden dan een de ’Paauwenach’in het Majoraat,
aanvang 20.00 uur en om 24.00 uur gaan we dan de
Koninginnedag in. Aangezien er al veel te doen is op
Koninginnedag zelf, is het misschien een goed idee om
de avond van te voren het feest in te luiden, zo denkt
de organisatie. Er is weer een leuke band, eigenlijk al
een traditie, namelijk de band-die-alles-kan-spelen
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Kijkend naar Paauwenburg, dan is er welhaast een ideale situatie. Het is een wijk met ongeveer 6.000 inwoners,
een ’herkenbare wijk’ ook; er is een prima, geconcentreerd en centraal gelegen winkelbestand.

Combinatie zorg en welzijn

Diverse woningen zijn aangepast voor ouderen of staan
op de nominatie dat te worden. Activiteiten voor ouderen
worden al ontplooid in het Majoraat, terwijl ook in het
Wijkcentrum Open Hof diverse activiteiten op plaatsvinden op sociaal-cultureel gebied. Waar het nog aan ontbreekt is een wijkcoördinatiecentrum waarin zorg en
welzijn worden gecombineerd.
In januari is het overleg op gang gekomen tussen een
groot aantal partijen die interesse hebben in een dergelijk centrum: l’escaut, de huurdersvereniging, de

gemeente, het Majoraat, de medische sector, Palladium,
Open Hof, Stichting voor Regionale Zorgverlening,
Zorgstroom en de Wijkraad.
Ook de jongerenactiviteiten die tot in Open Hof plaatsvinden (De Paraplu) worden hierbij betrokken,want
iedereen vindt dat de jongeren een eigen plek verdienen
en dat daar in de plannen rekening mee moet worden
gehouden.

Een werkgroep (l’escaut, huisarts en/of apotheker,
Palladium, Open Hof, Wijkraad) gaat nu aan de
slag om zo snel mogelijk met een concreet plan te
komen, dat open staat voor discussie, want afgesproken is ook dat de communicatie met de
Paauwenburgse bevolking van belang is voor het
welslagen van het project.

(Zie ook pagina 3)

Koninginnedag zoekt vrijwilligers

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 middags van
13.00 tot 16.00 uur willen inzetten voor het begeleiden van de
kinderspellen. Dat gebeurt met twee personen. Wie nieuw is
werkt samen met iemand die al vaker heeft meegedaan.
Willen we in Paauwenburg de Koninginnedag tot een leuk kinderfeest maken, dan zullen de Paauwenburgers zich hier ook
voor moeten inzetten, 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: Sjaak van der Linde; lindewitt@zeelandnet.nl
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Activiteiten in Paauwenburg

Open Hof activiteiten seizoen 2008

Yoga, Diana v.d. Gaast
430757
Tai-Chi,
06-28897769
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

Maandagmorgen
Maandagmiddag
Maandagavond

Donderdagmorgen
Donderdagmiddag
Donderdagavond
Donderdagavond
Donderdagavond
Elke 1e v.d. mnd.
Elke 4e v.d. mnd.

Donderdag

Elke vrij.morgen
Elke vrij.morgen

Nico Blomme overleden

Damesrecreatiegym, O.N.
479192
Bridgeclub ’Open Hof’
411734
Klaverjasclub, hr. Jouvenaar 468550
Cursus Streetdance
Shanila Kalpoe
06-18030542
Div. beleggingsclubs
06-30683851
Hobby Computer Croep
werkgroep stamboomonderzoek
Hobby Computer Croep
werkgroep fotografie
490344
diverse bijeenkomsten:
U.V.V.
466665
Wijkraad Paauwenburg
Regenboogflats
Trombosedienst
622738
Yoga, Diana v.d. Gaast
430757

Het is niet zo eenvoudig Nico Blomme te karakteriseren.
Hij was belezen, van vele markten thuis, had een rijke fantasie, was tegendraads, maar altijd
bereid tot gesprek. Hij paarde dit aan een creatieve en vaak ook humoristische pen.
Tot de betere artikelen in deze krant behoort zijn serie ’Wandelen met bermvrees’.
Bij de discussies in onze kring zullen we hem verschrikkelijk missen.
Zijn vrouw Mieneke belde ons tijdens een redactievergadering: ’Het gaat nu heel erg slecht met
Nico’.
We hebben een dronk op hem uitgebracht: ’Nico vaar wel!’

De Foto Van Fons

Redactie en medewerkers Wijkkrant Klaver Vier

EXTRA ACTIVITEITEN OPEN HOF IN 2008:

30-04-2008 - Koninginnedag.
13-09-2008 - Open dag in Open Hof
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

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
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
Woe.morgen
Woe.morgen
Woe.middag
Do.morgen
Do.morgen
Do.middag
Do.middag
Vrij.morgen
Vrij.middag

19.30-21.30
10.00-12.00
11.00-12.00
13.30-16.00
10.00-11.00
10.00-12.00
13.30-15.30
13.30-15.30
10.00-12.00
13.30-16.00

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
Do.avond
Vrij.avond
Zat.avond

26 april 09.00-14.00 Snuffelmarkt

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

Bijzondere activiteiten Stichting Majoraat

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.)

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

Belangrijke telefoonnummers
Gemeente Vlissingen
Burger Participatie P. Stok
Serviceteam Openbare ruimte:
Losse tegels, graffiti e.d.
Afvalverwijdering: grof vuil
Openbare Verlichting
Groenvoorziening

487000
487459
487464
487452
487456
487372

Crea diverse technieken
Computer instr. mevr. Castelein
Senioren drumband
koersbal
Seniorengym
Computer gev. dhr. Keulemans
Line-dance
Crea diverse technieken
De Zingende Zilvermeeuwen
koersbal

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

‘s Morgens vroeg was de sneeuw nog ongerept,
er wordt nog niet met auto’s gereden, gefietst of gestept.
Daarom ging ik vroeg uit bed,
en heb ik deze sprookjeswereld
toch op tijd op de foto gezet !
Fons

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

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

Streekziekenhuis Walcheren
Huisartsenpost:
Avond- en weekenddiensten
l’Escaut Woonservice:
storing liften, verwarming e.d.

425000
0900-1985
422300

Politie, algemeen nummer 0900-8844

Beleef de lente
bij de modeshow van:
SINDS 1977

28 april - Theo v. Doesburgcentr.

GRATIS TOEGANG NA RESERVERING!

Scheldestraat 54, Vlissingen
Tel.: 0118-417423

Diverse maatregelen lijken succes te hebben

Politie heeft jongeren op de korrel

Vergeleken met een paar maanden geleden, lijkt de door jongeren veroorzaakte overlast in Paauwenburg minder te zijn geworden. Dat is dan het resultaat van het inzetten van verschillende acties en maatregelen, die vallen onder de noemer ’PIT’.
Eind vorig jaar werd dit Probleem Interventie Team voor Paauwenburg ingesteld,
nadat het klachten regende over jongeren die over de schreef gingen met lawaai schoppen, blowen, rotzooi maken en wat dies meer zij.
In het PIT wordt onder aanvoering van de gemeente
samengewerkt door politie, de Stichting Palladium en
enkele andere partners. Behalve in Paauwenburg zijn er
in ’Vlissingen-Noord’ ook teams ingesteld voor het
Middengebied, Bossenburg en Oost-Souburg.

Streng circuit

Soms lijkt het politiewerk onzichtbaar, maar Hans
Saaman, teamchef Vlissingen-Noord en brigadier Henk
Wijkstra, leggen uit dat de politie snel en adequaat
optreedt tegen jongeren die overlast veroorzaken: ’De
PIT-gebieden maken onderdeel uit van de dagelijkse
briefing van de politie’.
In Paauwenburg worden de omgeving van de Theo
Thijssenschool en ’de luifel’ van de Lidl goed in de gaten
gehouden.

Jongeren die op zaterdagavond worden gecontroleerd
omdat ze zich niet aan de fatsoensregels houden zoals
die hoofdzakelijk zijn neergelegd in de Algemene
Plaatselijke Verordening en de Wegenverkeerswetgeving,
komen terecht in een databestand, dat de ’jonglijst’
wordt genoemd. Deze lijst wordt, zoals dat inmiddels in
vaktermen heet, op maandag ’gepeld’.
Dit betekent dat er dan een schifting plaatsvindt tussen
herhalers en jongelui die voor het eerst op de lijst prijken.
De herhalers gaan een streng circuit in, waarbij de
Kinderbescherming om de hoek komt kijken.
De ouders van degenen die voor het eerst op de lijst
staan, krijgen in de loop van woensdag bezoek, nadat dit
schriftelijk is aangekondigd, van het Jeugd Interventie
Team (JIT), bestaande uit Henk Wijkstra en een maatschappelijk werkster van het Algemeen Maatschappelijk
Werk Walcheren.
Wijkstra is dan bewust in uniform gestoken, teneinde de
uit te delen prikkel zo hard mogelijk te laten aankomen.

Hulp aan ouders

’Het is echt de bedoeling dat de schrik er bij de
ouders in komt te zitten. En de meeste mensen
trekken het zich ook behoorlijk aan als ze worden
geconfronteerd met het gedrag van hun kinderen.
Soms blijkt ook dat men geen goed beeld heeft wat
de kinderen uitspoken. Ook wordt duidelijk
gezegd dat bij herhaling inschakeling van de Raad
voor de Kinderbescherming dreigt, een instantie

die diep kan ingrijpen in de gezinssituatie’, aldus
Wijkstra.

Het komt ook voor dat ouders bekennen dat ze niet of
nauwelijks gezag kunnen uitoefenen over hun kinderen.
Dat is de reden dat er iemand van het Maatschappelijk
werk in het JIT zit. Het Maatschappelijk werk kan namelijk helpen om binnen het gezin een aantal zaken weer
op de rails te krijgen. Soms wordt ook het zgn. ’VET’
ingeschakeld.
De ’jonglijst’ omvat voor de gehele gemeente Vlissingen
een kleine 130 namen.
Wijkstra -’ik ben vóór jongeren en niet tégen jongeren’ wijst er op dat het merendeel van deze groep het predikaat ’hinderlijk’ toekomt. Echt crimineel gedrag is een
uitzondering. En - kijkend - naar de totale jeugd in
Vlissingen: ’We hebben een fatsoenlijke jeugd’.

Saaman rekent zich overigens nog niet rijk. De overlast
is op dit moment weliswaar verminderd en het aantal
meldingen is ook teruggelopen, maar er kunnen ook
andere factoren een rol spelen, bijvoorbeeld slecht weer.

Waterbed

Ook wijst hij op het waterbedeffect. Je drukt op een
bepaalde plaats een put in het matras en dan verschijnt
er ergens anders een bobbel… Dat verschijnsel kan
zich ook voordoen als jongeren op één plaats vaak

gecontroleerd worden: men gaat dan ergens anders
heen. Waar het in feite om moet gaan is het terugdringen van de overlast tot ’maatschappelijk acceptabele
jeugdhinder’. Uitroeien van kattenkwaad door jongeren
is van alle tijden en dus een onmogelijke eis.

En soms helpen eenvoudige maatregelen. Zo is de koe
op het schoolplein van de Theo Thijssenschool een slag
omgedraaid, zodat de jongelui er niet meer achter kunnen wegkruipen. Het heeft geholpen!

’Groei van onderaf voorkomen’

Een goede maatregel is ook geweest het weer open stellen door Palladium van het jongerencentrum De
Paraplu. Misschien dat de directe werking die hiervan
uitgaat nog niet zo groot is, maar een belangrijk aspect
is volgens Saaman en Wijkstra dat de groep die het te
bont maakt in de wijk bestaat uit jongeren van 16 jaar
en wat ouder. Voorkomen moet worden dat deze groep
van onderaf aangroeit en één van de manieren hiertoe is
het beschikbaar zijn van een jongerencentrum dat open
staat voor leeftijden vanaf een jaar of tien.

Enige zorgen zijn er over de financiering van het geheel.
De politie doet uiteraard haar werk maar het voorkomen
en bestrijden van overlast (ook rommel en hondenpoep
vallen immers binnen deze categorie) is niet louter een
politie-kwestie.
Er moet dus ook geld komen van andere partijen, in
hoofdzaak de overheid, lees: de gemeenten.
Provinciaal is er bijvoorbeeld een ander jeugdteam dat goed werk doet, namelijk het ’Vroegerbij-team’, oftewel het eerdergenoemde ‘VET’.
Dit komt in actie als ontdekt wordt dat zich in een
jongerengroep één of meer zeer jeugdigen ophouden. Het is de bedoeling deze kinderen zo snel
mogelijk uit de groep te halen, ouders te benaderen etc. Jammer genoeg zien niet alle gemeenten
(wél de drie Walcherse overigens) het belang hiervan in en doet men niet mee aan financiering.

Voorzitter Open Hof optimistisch over toekomst

De voorzitter van de Stichting Welzijn Paauwenburg, Wout van Leersum, toont
zich zeer optimistisch over de kansen om van het wijkcentrum Open Hof een
zorg- en welzijnscentrum te maken.
’Alle gesprekspartners zijn positief over de mogelijkheden. Dus ik verwacht dat er over drie jaar een centrum
zal staan, dat er zowel van buiten als van binnen heel anders uitziet en dat zeker aantrekkelijker zal ogen
dan het huidige gebouw. De basis van de zorg zal liggen bij een huisartsenpraktijk, aangevuld met andere
medische voorzieningen. Een tandarts, diëtiste en een ergo-therapeute zijn al in Open Hof gevestigd, terwijl
ook de trombosedienst er zitting houdt. Een verdere uitbreiding met bijvoorbeeld een apotheek en een praktijk fysiotherapie ligt voor de hand. Er is zeer concrete belangstelling.’
Van Leersum zegt dat ook de klantvriendelijkheid van het geheel een belangrijk punt is, temeer daar het uitdrukkelijk de bedoeling is dat de huidige welzijnsfunctie wordt gehandhaafd. Dus voor verenigingen, organisaties en sociaal-culturele activiteiten blijft het gebouw beschikbaar.
Ook het jongerenwerk moet er een plek krijgen, maar er zal goed moeten worden nagedacht hoe dat gestalte moet krijgen.

Directeur l’escaut positief over komst zorgcentrum

’Ook ik ben trots op Paauwenburg’

Directeur Jan van Beekhuizen van l’escaut Woonservice kan niet anders dan positief
zijn over de toekomst van Paauwenburg én de mogelijkheden om het wijkcentrum
Open Hof uit te breiden tot een centraal gebouw, waarin zorg en welzijn voor alle inwoners zijn gecombineerd.

Ook Van Beekhuizen stelt vast dat de inwoners van
Paauwenburg bijzonder tevreden zijn over het wonen in
deze wijk, de voorzieningen en de omgeving. Dat is de
hoofdconclusie die kan worden getrokken uit twee
onderzoeken die kort na elkaar zijn gehouden. Het enige
minpuntje is de overlast die jongeren op sommige tijden
veroorzaken.

’Woningcorporatie oude stijl

Tevredenheid mag echter niet leiden tot niets doen’, zo
zegt Van Beekhuizen. ’Een woningcorporatie oude stijl
was gericht op het bouwen van huizen, maar tegenwoordig hebben wij een verder gaande taak. We richten ons
op de bewoners en het vertalen van hun wensen in de
soort woningen die men wil en hoe de omgeving moet
worden ingericht, inclusief voorzieningen.
Zo gezien hebben wij dus - uiteraard samen met de
gemeente - een belangrijke voortrekkersrol gekregen.’
Het uitbreiden van Open Hof tot een centrum voor zorg
en welzijn, ziet hij wel zitten. Daarbij kan ook aan de
orde komen dat er een uitbreiding plaatsvindt op het terrein van het centrum, kijkend naar het totaal van activiteiten en voorzieningen dat er zou kunnen worden
ondergebracht, zoals huisartsenpost, apotheek, maar
wellicht ook een aantal plaatsen voor intramurale zorg,
komend vanuit het verpleeghuiscomplex De Vliedberg
(bij Der Boede).
Met behoud van de huidige huurders en activiteiten kan

dit ertoe leiden dat het huidige gebouw een forse
gedaanteverandering zal ondergaan! ’Het is zeker de
bedoeling dat ook het jongerencentrum De Paraplu bij
het centrum blijft’, zo benadrukt Van Beekhuizen. ’Ik zie
het als een uitdaging dit voor elkaar te krijgen’.
Een aspect waar hij de aandacht voor blijft vragen zijn de
160 flats in de omgeving van de Schaepmanstraat. De
weerstand tegen de eerdere plannen voor sloop is begrijpelijk, maar hij wijst op het feit dat deze woningen door
het ontbreken van liften minder in trek zullen raken bij
oudere woningzoekenden. Dat zal tot gevolg hebben dat
’andere leefstijlen’ op termijn hun intrede zullen
doen…

Huisvesting ouderen

Zoals gezegd, wonen er veel ouderen in Paauwenburg.
’Ik zou deze groep graag huisvesting in hun wijk willen
aanbieden en de omgeving Schaepmanstraat biedt
mogelijkheden om dit te doen op een aantrekkelijk
niveau, zeker ook in combinatie met het centrum Open
Hof’, aldus Van Beekhuizen.
Momenteel wordt onder leiding van voortrekker l’escaut
gewerkt aan een praatplan voor Open Hof, dat moet uitmonden in een programma van eisen. De bedoeling is
dat alle betrokken partijen een zogenaamde intentieovereenkomst zullen tekenen.Van Beekhuizen deelt tenslotte mee dat de plannen in een tijdig stadium met de
Paauwenburgse bevolking zullen worden besproken.

Professionele jongerenwerker runt de Paraplu

’We willen jongeren een eigen plaats geven’

Sergé van Thienen is sinds mei 2007 in dienst van de stichting Palladium als jongerenwerker. Al sinds zijn vijfde jaar heeft hij met plezier in Paauwenburg gewoond. Zijn
vader werd indertijd loods en het gezin vertrok uit Noord-Holland en vestigde zich min
of meer definitief in onze wijk.
Sergé werkte tot november 20 uur per week, maar vanwege de behoefte aan dit soort werk is Sergé nu 30 uur
per week voor de stichting beschikbaar; hij is vooral
actief in de Paraplu. Sinds kort zijn er zelfs twee collega’s bij: Ron Boon en Alain Vierhout.
Sergé vertelt dat de Paraplu tot voor kort alleen een paar
uur op dinsdag- en donderdagmiddag open was.
In het begin waren er slechts drie jongeren maar al gauw
was de Paraplu gevuld met gemiddeld 30 jongeren op de
middagen.
Daarvoor was JAS, een vrijwilligersorganisatie die van
Palladium gratis gebruik mocht maken van de ruimte,
actief.
De Paraplu ging vaker open nadat de wijkbewoners overlast ervoeren van jongeren die rond de Lidl hingen.
Zoals bekend, stelde de gemeente een probleeminterventieteam in, waar de politie, maar ook stichting
Palladium, de gemeente en een straathoekwerker van
het HKPD aan deelnemen. Tijdens een open bijeenkomst met ongeveer 45 jongeren bleek dat men graag
naar de Paraplu wilde gaan.

Openingstijden

’Behalve de reeds genoemde tijden voor de jongeren,
zijn we nu ook open voor de oudere jeugd vanaf 15 jaar

op donderdag- en vrijdagavond van 19.30 u. tot 22.30 u.
Er mag door de week geen alcohol worden verkocht,
maar toch komen er gemiddeld zo’n 25 jongeren naar
de inloop’, aldus Van Thienen.

’We zijn nu bezig met het project ’Pimp de Plu’. De
bedoeling is de Paraplu op te laten knappen door de jongeren, zodat het een ’eigen plek wordt’. Een aantal van
hen gaat in de ene zaal met de jongerenwerker aan de
slag om te schilderen en te timmeren. De overigen zijn
in de andere ruimte voor de reguliere inloop. Hier kunnen ze kaarten, kletsen, gamen op een spelcomputer of
tafelvoetbal spelen.

Elke laatste vrijdag van de maand is er een disco voor 812-jarigen. Soms komen er wel 50 kinderen op af. De
disco wordt georganiseerd door een aantal jongeren,
twee stagiairs en mijzelf. In de toekomst hopen we ook
disco’s te organiseren voor de jongeren van 10 t/m 14
jaar’.

Indrinken

Veel jongeren die op stap gaan naar Jojo verzamelen
zich, als gevolg van het politie-optreden nu buiten in de
wijk, o.a. om te gaan ’indrinken’. Van Thienen is blij te
kunnen meedelen dat de Paraplu nu om de week op

zaterdag open gaat voor jongeren vanaf 16 jaar. Er mag
dan ook alcohol geschonken worden. Men moet zich wel
kunnen legitimeren en alcohol mag niet van huis worden meegenomen. Roken is in het gebouw verboden en
moet buiten plaatsvinden.
De jongerenwerker houdt vooral binnen toezicht maar
hij gaat ook regelmatig naar buiten om te kijken hoe het
daar toegaat. Voor en na de openingsuren is er geen toezicht.

Een vreemde gewaarwording: sneeuw met pasen

VISSPECIAALZAAK

’de paardevisser’
J. Paardekooper

Bellamypark 44
4381 CK Vlissingen

Dames- en herenkapsalon Nanda Weststrate

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

tel.: 0118-416056
fax: 0118-412974

Uw kapster in de buurt!

Dames- en herenkapsalon Nanda Weststrate

Van keuken
tot badkamer:

een grote rijkdom aan varianten

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.

TOTAAL INSTALLATEUR - ALLES IN EEN HAND

Tramstraat 1-3 (centrum), Koudekerke, tel. 0118-551681
Vrijdagavond koopavond (zaterdagmiddag gesloten)

’We willen de jongeren een eigen plek geven, waar
ze elkaar kunnen ontmoeten en waarderen. Als wij
ze kunnen motiveren om meer te doen dan alleen
hangen, als ze een positieve vrijetijdsbesteding
ontwikkelen, ben ik tevreden. Als ze iets willen,
zoals een sporttoernooi of een avondje film kijken
en dat mij laten weten, wil ik ze stimuleren om dat
samen met hen op te pakken’ zo besluit Sergé van
Thienen.

fotografie Sjaak van der Linde

Wij worden kampioen

Koninginnedag 2008 in Paauwenburg
Dinsdag 29 april

Thema Europees kampioenschap voetbal

’Paauwenach’
met de band Twice in het Majoraat, aanvang 20.00 tot 24.00 uur

Woensdag 30 april

Paauwenach op 29 april!

Deze keer is het Koninginnebal niet op 30 april, maar op dinsdagavond 29
april. In het Majoraat, met als vanouds de band Twice!
Entree € 5 per persoon, inclusief 1 consumptie.

Paauwenburg ontwaakt met
versierde fietsen en lawaai

09.30 tot 10.15 uur
Paauwenburg ontwaakt
Lawaaioptocht met versierde fietsen

10.30 tot 11.30 uur
Kindervoorstelling Clown Frankel
Na afloop: prijsuitreiking versierde fietsen

Verzamelen bij Open Hof vanaf 09.15 uur en om 09.30 uur gaan we met
z’n allen de wijk in om iedereen wakker te maken. Om dat goed te doen
kunnen de kinderen van alles meenemen dat veel lawaai maakt: trommels, toeters, ratels, pannen enzovoorts. Hoe meer lawaai hoe beter.
Natuurlijk is er begeleiding bij de tocht.
Na afloop worden alle versierde fietsen neergezet bij Open Hof.
Hang een kaartje aan de fiets met naam en leeftijd, anders kun je geen
prijs krijgen.

13.30 tot 16.00 uur
Kinderspellen, Workshop DJ, Disco, Grote Verloting en Ponyrijden

Een verrassende kindervoorstelling in de Open Hofkerk. En omdat het een
verrassing is, vertellen we nog niet wat er gaat gebeuren, maar het wordt
erg leuk! Na afloop worden de prijzen uitgereikt voor de versierde fietsen;
alle kinderen krijgen nog een aardigheidje.

vanaf 11.00 uur
inschrijven voor spellenmiddag

Clown Frankel verovert Open Hof

13.00 tot 16.00 uur
Kinder-vrijmarkt
(rommelmarkt alleen door en voor kinderen)

16.30 uur
Prijsuitreiking kinderspellen

20.15 uur Lampionoptocht door de wijk
Er worden wafels gebakken, er zijn broodjes worst en aan de
binnen- en buitenbar zijn allerlei dranken verkrijgbaar.
Deelnemende kinderen krijgen gratis koek, limonade en fruit.
Het is de bedoeling dat iedereen er zoveel mogelijk als een voetbalkampioen uitziet.

Vrijmarkt:
’Kinderen verkopen aan kinderen’

De Vrijmarkt is op de Alexander Gogelweg, die is afgesloten voor het verkeer. Kinderen tot 13 jaar mogen hier alles verkopen wat ze willen. Als de
ouders het goed vinden natuurlijk…
Iedereen krijgt van de marktmeester een plekje toegewezen. Het is wel
handig om zelf een oud vloerkleed of een zeil mee te nemen om de spullen op uit te stallen.
De markt is uitsluitend bedoeld voor kinderen. Het is volwassenen en handelaren niet toegestaan hun spullen te verkopen!

Kinderspellen

Het thema ’Wij worden Kampioen’ heeft natuurlijk te maken met het
Europees kampioenschap voetbal.
Aanvang kinderspellen 13.30 uur; einde 16.00 uur.
Inschrijven van 11.00 uur tot 14.00 uur in de Infostand. Meedoen kost 2
euro, inclusief gratis fruit, limonade en koek. Kom op tijd een kaartje
kopen, anders is er geen tijd meer voor alle spelletjes. We strijden om echte
bekers en medailles in drie leeftijdscategorieën; uitreiking 16.30 uur.
Er is een extra prijs voor de opvallendste, mooiste, leukst verklede
Oranjesupporter!

Ponyrijden en Grote Verloting

Het ponyrijden is onder deskundige begeleiding van manege De
Scheldestad; kosten € 0,50 per rit. Hoofdprijs van de Grote Verloting is
weer een fiets!

Deejay en disco

Er zijn twee activiteiten voor jongeren van 10 tot 15 jaar in De Paraplu: van
13.30 tot 14.30 uur een workshop deejay en van 14.30 tot 16.30 disco.

Lampionoptocht

De lampionoptocht is voor kinderen en ouders. Graag om 20.00 uur aanwezig. De kinderen krijgen bij Open Hof gratis een lampion, die ze mogen
houden. De stoet wordt voorafgegaan door een blaasorkest. Natuurlijk is er
begeleiding om alles in goede banen te leiden.

Algemene info

Voor de veiligheid van de kinderen is de Alexander Gogelweg ter hoogte van
het wijkcentrum afgesloten voor het verkeer; er is EHBO aanwezig.
Ook bij slecht weer gaat alles door: in het Wijkcentrum en de
nabijgelegen gymzaal.

Wijkcentrum Open Hof
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

Waarom in Paauwenburg?

Straatnamen verklaard

De straatnamen in Paauwenburg bestaan vooral uit
bekende politieke namen en uit componisten. Dit keer
nemen we weer eens een componist onder de loep en dat
is Mozart. Mozart is wel de meest bekende van allemaal.
Maar of alle bewoners van onze wijk weten waar de
Mozartlaan ligt? Wel, de Mozartlaan is te vinden in de
meest westelijke kant van de wijk en is een zijstraat van
de Chopinlaan. Vanaf de Paauwenburgweg is het de tweede straat linksaf.

In deze uitgave gaat het over Marcel Stegink, directeur van aannemingsbedrijf
Stegink BV. Zijn bedrijf is gevestigd aan de Paul Krugerstraat, maar zelf woont hij
met zijn gezin in Paauwenburg. Aan hem de vraag, waarom hij in deze wijk woont.
Marcel Stegink, de huidige directeur van het aannemingsbedrijf is een derde generatie aannemer. Zijn
opa is het bedrijf gestart in de Bouwen Ewoutstraat en
eind jaren 50 verhuisde hij naar de Paul Krugerstraat.
In 1966 werd zijn zoon directeur en na het afronden
van zijn bouwkundige opleiding heeft Marcel in 1994
de leiding van zijn vader, die als adviseur nog steeds
nauw betrokken is bij het bedrijf, overgenomen.
Op geheel eigen wijze geeft hij de leiding aan het
familiebedrijf, zonder hierbij de historie en de klassieke leest waarop Aannemingsbedrijf Stegink BV
geschoeid is, uit het oog te verliezen.

Van jongs af aan wilde Marcel de bouw in. Van zijn
vader mocht hij gerust iets anders gaan studeren,
maar daar had hij geen oren naar. Hij wilde gewoon
het bedrijf in. Hij volgde de opleiding bouwkunde aan
de HTS en mag zich nu ingenieur noemen. Zijn stage
liep hij bij een bedrijf in Brabant, in Breda, om zo
andere manieren van werken te zien en mee te
maken. En om er vooral wat van op te steken. Op de
bouw zelf werkt hij zelden mee. Daar ontbreekt hem
de tijd voor. De bouwvergaderingen, werkvoorbereidingen, het maken van offertes, het ontvangen van
vertegenwoordigers en opdrachtgevers slurpen alle
tijd op.
Wat doet het bedrijf zoal? Utiliteitsbouw, betonbouw,
woningbouw, renovatie, restauratie en onderhoud.
Particulier kan je bij hen terecht voor een dakkapel of
een rot kozijn bijvoorbeeld. Maar ook voor een nieuw
te bouwen garage of serre. Enkele voorbeeld van het
werk van Stegink: de renovatie van de apotheek aan
de Singel, nieuwbouw van appartementencomplex
’De Orangerie’, nieuwbouw Ravensteijnschool op de
Hogeweg, restauratie van het koetshuis Toorenvliet in
Middelburg en op dit moment wordt er gebouwd aan
een multifunctioneel centrum in Sluis. De afdeling
service en onderhoud verzorgt het onderhoud van
diverse landelijk opererende winkelketens en vastgoedbeheerders in de regio.

Het bedrijf beschikt over een eigen werkplaats voor
machinale houtbewerking en verschillende opslagruimtes, die vroeger door Marcel’s opa gebouwd zijn.
Daar moesten in die tijd de eigen kraan of ander
bouwmateriaal staan. Tegenwoordig worden die ingehuurd bij gespecialiseerde bedrijven. Enkele van die
ruimtes worden verhuurd aan particulieren of soms
aan een bedrijf, die op dat moment wat extra ruimte
nodig heeft. Stegink heeft ongeveer 23 mensen in
dienst. Wanneer hij meer mensen nodig heeft, gaat
dat via een uitzendbureau.

Nu even over Marcel en zijn gezin. Sinds 1973 woont
hij in Paauwenburg. Eerst met zijn ouders en vanaf
2002 met zijn gezin in de Verdilaan.
Hij heeft tussendoor een aantal jaren in de
Brouwenaarstraat gewoond, eerst alleen, daarna
samen met Frouwe, waarmee hij in 1999 trouwde. Zij
kregen twee zoons: Berend, hij is nu 8 en Robbert, hij
is 6 jaar.
Frouwe werkt twee dagen per week, waarvan twee
halve dagen in het bedrijf en de rest doet ze thuis. Dat
is natuurlijk erg makkelijk, vanwege de kinderen.
Echte hobby’s heeft Marcel niet. Vakanties? Alleen
maar omdat Frouwe dat nodig vindt, niet omdat hij
zelf graag wil. Meestal bestaat de vakantie uit een paar
dagen naar het vakantiehuis van zijn ouders in België
of naar het bootje van zijn schoonvader op het Veerse
Meer. Die heeft een oud loodsbootje uit 1945, wat
sinds 1953 in zijn bezit is. Marcel helpt graag mee om
het op te knappen.

Wat het wonen in Paauwenburg betreft: het is er lekker groen en veel ruimte voor de kinderen om buiten
te spelen. De winkels zijn aan Marcel niet zo besteed.
Hij bemoeit zich niet met de boodschappen, hooguit
zorgt hij ervoor dat er een wijntje of een biertje in
huis is.
De Klaver Vier wordt in ieder geval wel altijd gelezen.
Mooie krant, zo zegt hij.

Daarom in Paauwenburg
Uw advertentie in de Klaver Vier?

Bel 0118-462860

SCHOO HEIDSSALO

Wolfgang Amadeus Mozart werd geboren in Salzburg,
Oostenrijk in 1756. Al voor zijn vierde was het duidelijk
dat hij een bijzonder talent was. Hij had zo’n uitstekend
muzikaal geheugen en bijzonder gehoor voor muziek,
dat zijn vader Leopold (was zelf violist en componist)
besloot om de jonge Wolfgang klavecimbellessen te laten
geven. Zijn reputatie als muzikaal wonderkind groeide
vanaf het begin heel snel. Op zijn vijfde was hij al bezig
met componeren, op zijn zesde kon hij al zo goed pianospelen dat Leopold de twee kinderen, Wolfgang en zijn
zus Maria Anna, meenam op een demonstratietournee
naar Wenen.
Vanaf die tijd gaf Mozart overal concerten en schreef ook
zelf muziek. Hij was als jongen al heel beroemd, mensen waren sprakeloos van bewondering voor zijn talent.
Hij speelde naast piano ook nog viool en klavecimbel.
Hij schreef stukken voor piano, oratoria, symfonieën en
opera’s. Zijn eerste grote opera, de Mitridate, werd uitgevoerd in Milaan in 1770 (hij was toen pas veertien jaar
oud). Men vond de opera zo goed dat Mozart vergeleken
werd met Handel.
Toen Mozart vijftien was, werd hij aangesteld als kapelmeester bij het orkest van de Aartsbisschop van
Salzburg. Helaas kon Mozart niet goed overweg met de
heel strenge Aartsbisschop. De relatie werd zo slecht dat
hij in 1781 deze goede baan opgaf. Hij trok naar Wenen,
tegen de wens van zijn vader.
Mozart was vrijmetselaar (een soort filosofische club
voor volwassenen); hij werd op 14 december 1784 door
de Weense Loge ’Zur Wohltatigkeit’ tot Leerling-vrijmetselaar ingewijd. Ergens in 1786 moet hij tot Meester zijn
verheven.

Colofon

REDACTIE:
Sjaak van der Linde; Joop van den Berg; Alan Bakx;
Dimphy Brunke; Ali Rozeboom; Ellen Contant;
Fons Wijnacker; Henk van Vlimmeren
Telefoon REDACTIE 46 28 60

Aanvankelijk ging het Mozart in Wenen heel goed. Hij
was zeer populair als musicus en componist en zijn eerste opera, ’Die Entführung aus dem Serail’, was een
groot succes. Hij trouwde met Constanze Weber. Alles
zag er goed uit, ook door het succes van zijn opera’s.
Maar Mozart was helaas geen goede zakenman.
Ondanks het feit dat hij met de opera ’Don Giovanni’
veel succes had in Praag raakte hij, nadat hij terug was
in Wenen, in geldnood. De volgende tien jaar was hij niet
meer zo populair, soms was hij gewoon arm en moest
hij pianoles geven om te kunnen leven. Vrienden hielpen hem ook met geld. In 1788 stopte hij met zijn
publieke voorstellingen en gaf hij de voorkeur aan componeren. Zijn geluk is nooit teruggekeerd en toen hij in
1791 overleed, werd hij begraven in een armemensengraf.
Mozart was pas 34 toen hij stierf. In zijn korte leven
componeerde hij meer dan 600 werken, waaronder 21
stukken voor toneel of opera, 15 missen, meer dan 50
symfonieën, 25 pianoconcerten, 12 vioolconcerten, 27
concertaria’s, 17 pianosonates, 26 strijkkwartetten en
nog veel meer.
Het Requiem (Dodenmis), gecomponeerd niet zo lang
voor zijn eigen dood - Mozart had zelf al het idee dat hij
het werk voor zichzelf schreef - geldt samen met Bach’s
’Mattheus Passion’ als voorbeeld voor de mooiste vocale
muziek.
Zijn laatste opera ’Die Zauberflote’ betekende voor
Mozart een nieuwe doorbraak en was zelfs in zijn eigen
tijd al een zeer groot succes. Zijn vele missen en andere
kerkmuziek, vooral het Requiem zijn nog steeds zeer
populair.
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Van Paauwenburg naar Potshausen

In een vorig artikel - dat werd opgenomen in het derde nummer van Klaver Vier in
2007 - schreef ik over hofstede Paauwenburg en de daarmee verbonden familie
Aarnoutse. De laatste bedrijfsvoerder voordat de boerderij omwille van de bouw van
onze wijk werd afgebroken, was Jan Aarnoutse. Wie was hij? Hoe verliep zijn leven?
Na intensief research lukte het mij om de zoon van Jan Aarnoutse op te sporen. Om via
hem meer informatie over ’de laatste boer’ te verkrijgen, toog ik half februari j.l. naar
de Duitse streek Ostfriesland dat in de deelstaat Niedersachsen ligt. Nee, niet met twee
vrachtwagens vol koeien, varkens, paarden en huisraad en niet twintig uur lang hobbelend over grotendeels klinkerwegen, zoals het gezin Aarnoutse dat deed in 1963.
Mijn vervoersmiddel was heel wat comfortabeler en de reis nam ’slechts’ vier à vijf uur
in beslag. Nou ja,… toch wel een aardige trip voor ’even heen en weer’. De ontmoeting
die ik had met de 58-jarige Addie Aarnoutse was de moeite van de lange rit meer dan
waard.

Foto a: aan de linker zijde Adriaan en Francien Aarnoutse voor hun boerenwoning in 1934. De jongen met de pet is hun zoon Jan, die op
dat moment negen jaar oud is.
(foto: collectie Gemeentearchief Vlissingen)

Jan Aarnoutse zag in 1925 het levenslicht als zoon van
Adriaan Aarnoutse en Francien Jasperse. Zijn ouders
woonden op hofstede Paauwenburg die destijds in de
gemeente Koudekerke lag. Jan maakte het boerenleven
van dichtbij mee en dat zou voor zijn toekomst bepalend
zijn. Hij zou boer in hart en nieren gaan worden. (foto
a)
Na zijn huwelijk met de Middelburgse Jannie van de
Ham verliet Jan het ouderlijk huis en vestigde zich met
zijn vrouw in de kern van Koudekerke. Daar werd in
1950 een zoon geboren, de genoemde Addie, die vernoemd werd naar zijn grootvader Adriaan. Een jaar of
vijf later volgde een dochter, Cornelia Francina (Connie).
Boerderij Paauwenburg werd gerund door de vader en
de oudste broer van Jan. Nadat deze broer naar Canada
emigreerde, nam Jan zijn taak over en keerde hij terug
naar de boerderij waar hij werd geboren en opgroeide.
Op dat moment was Paauwenburg overigens geen eigendom meer van de Aarnoutse’s. De boerderij werd

gepacht van een vermogende dame uit Schiedam,
mevrouw W.A. Hoek-Schoo. Het bedrijf was een zogeheten gemengd boerenbedrijf. Dat wil zeggen dat er zowel
vee werd gehouden als landbouw werd bedreven.
Het leven op hofstede ging eigenlijk z’n gewone gang: de
Aarnoutse’s werkten hard, zij hadden veel familie in
Koudekerke, zij bezochten de gereformeerde kerk in het
dorp en zoon Addie ging naar de Prins Bernhardschool
in Vlissingen (dat is de locatie waar nu basisschool
Ravenstein is gevestigd).
Vanaf 1956 begint er onrust te ontstaan over de toekomst van hofstede Paauwenburg. De plannen voor een
nieuw te bouwen wijk door de gemeente Vlissingen worden steeds concreter. Op 27 maart 1957 dienen Adriaan
en Jan een bezwaarschrift in bij de gemeente
Koudekerke. Zij voelen de bui natuurlijk al hangen: de
kans is groot dat zij het veld zullen moeten ruimen voor
het zogeheten ’plan Paauwenburg’. Adriaan stopt eind
jaren vijftig van de vorige eeuw met het werk op de boer-

Foto c: De modernere boerderij in Potshausen waar het gezin Aarnoutse in de periode 1970-1975 woonde en werkte. (foto: Jaco Simons)

blinkers
l
Dé specialist in vloeronderhoud

Blinkers schoonmaak- en onderhoudsbedrijf
reinigt vele soorten vloeren zoals:

 marmoleum  linoleum  natuursteen
 tapijt  grind  etc.
Vraag meer informatie via onze
website of bel 06 422 222 51

Bellamypark 2 - 4381 CJ Vlissingen
tel.: 0118-412 132 - www.devissershaven.nl

www.smb-blinkers.nl

derij. Vanaf ongeveer 1958 bestiert Jan het bedrijf dan
alleen. De gemeente Vlissingen doet hem ondertussen
een voorstel en biedt een baan aan bij gemeentewerken.
’Een weliswaar aardige geste, maar voor een rasechte
boer een moeilijk voor te stellen perspectief’, zo verwoordt zoon Addie het initiatief.
Jan gaat actief op zoek naar een andere plek om
opnieuw te beginnen. Dat valt echter niet mee. Op
Walcheren maakt hij sowieso geen schijn van kans. De
naoorlogse herverkaveling van het eiland heeft er toe
geleid dat alle kleine boerenbedrijfjes zijn verdwenen.
Daarvoor in de plaats zijn er grote boerderijen gekomen
met daaraan gerelateerde grote stukken grond. In
Flevoland en de Noordoostpolder zijn er wel mogelijkheden om een bedrijf te starten, maar Jan geeft de voorkeur aan het pachten boven het kopen van een boerderij.
Uiteindelijk kwam hij in contact met Ostfriesland, in het
noorden van Duitsland. In Potshausen werd hem een
boerderij met pachtcontract aangeboden voor de duur
van twaalf jaar. (foto b) Addie: ’In april 1963 was het dan
zover. Met twee vrachtwagens reden we naar
Potshausen. Een enorme stap in het leven van ons gezin.
De ene vrachtwagen bevatte onze huisraad, de andere
was volgestouwd met verschillende dieren’. Voor zijn
vertrek had Jan Aarnoutse nog de ijzeren pauw, die op
het dak van hofstede Paauwenburg stond, van zijn plek
gehaald. Het aandenken ging mee naar Duitsland. ’De
reis nam twintig uur in beslag’, aldus Addie. ’Een aantal
dieren had het avontuur niet overleefd. Dat was een
grote tegenvaller’. En daar bleef het niet bij. Ostfriesland
bleek, op velerlei gebied, zo’n tien jaar achter te lopen in
vergelijking met Walcheren. Verder verkeerde de pachtboerderij voor een deel in deplorabele staat. De gedane
toezeggingen om het geheel netjes op te leveren, bleken
loze beloftes te zijn geweest. Ook de kwaliteit van de
Oost-Friese bodem viel tegen. De voornamelijk laaggelegen veengrond was wel geschikt voor grazend vee, maar

Foto b: De oude boerderij in Potshausen (Duitsland) waar Jan
Aarnoutse opnieuw begon na zijn vertrek uit Paauwenburg.
(foto: Jaco Simons)

door Jaco Simons

Vlissingse wijk
waar eens zijn
hofstede stond,
maar ook toen gaf
hij zijn gevoelens
niet prijs’.
Op 2 januari 1975
overleed
Jan
Aarnoutse plotseling aan een hartstilstand, op de
veel te jonge leeftijd van vijftig jaar.
Het betekende
Jan Aarnoutse
tegelijk het einde
van het leven op de boerderij voor de overige gezinsleden.

Zoon Addie had geen behoefte om boer te worden en
bovendien liep het pachtcontract tegen het einde van de
vastgelegde periode. Jannie - de weduwe van Jan belandde, na een aantal verhuizingen, uiteindelijk in het
vijftien kilometer verderop gelegen Nortmoor. Natuurlijk
ging de ijzeren pauw mee. Deze werd op het dak van het
opbergschuurtje in de tuin gezet. (foto d) Nog altijd staat
hij daar te pronken, hoewel Jannie inmiddels verblijft in
een verzorgingshuis in het nabij gelegen plaatsje Hesel.
Zij loopt nu tegen de tachtig en kampt met de gevolgen
van de ziekte Parkinson.
Dochter Connie is 53 jaar en woont ook nog steeds in
Duitsland, ongeveer 60 kilometer van Hannover.
De 58-jarige zoon Addie woont en werkt in Nortmoor. Hij
runt als zelfstandig ondernemer een bedrijf dat reinigings- en desinfecteermiddelen voor de melkveehouderij verkoopt. Met Nederland heeft hij altijd veel contact
gehouden. Vakanties worden steevast met zijn vrouw op
Walcheren doorgebracht. ’En vroeger gingen ook mijn
vier dochters graag mee naar zee en strand’. Ook via zijn
werk en de sport - Addie is actief liefhebber van zowel de
schaats- als de watersport - komt hij veelvuldig in
Groningen, Friesland en Zeeland. Zelfs de ontwikkelingen in Paauwenburg zijn hem niet ontgaan; een van zijn
beste vrienden - ’ik ken hem al sinds de basisschool’ woont in onze wijk, in de Gerbrandystraat.

Addie Aarnoutse ben ik dank verschuldigd. Hij heeft mij
veel kunnen vertellen over de ingrijpende overgang die
hij in 1963 als dertienjarige jongen meemaakte. Na de
gastvrije ontvangst en het interessante gesprek over ’de
laatste boer van hofstede Paauwenburg’ keerde ik terug
naar huis: van Potshausen naar Paauwenburg…
De heer Dirk Stroo en mevrouw Francien de NooijerAarnoutse dank ik hartelijk voor hun medewerking.
Zonder hun informatie en inspanningen was ik nooit in
Potshausen terechtgekomen.

niet om landbouw te bedrijven. Toch deed Jan Aarnoutse
wel pogingen daartoe, maar die werden geen daverende
successen.
Niet lang na het vertrek van de Aarnoutse’s werd in
Vlissingen eerst de boerenwoning van hofstede
Paauwenburg afgebroken. De schuur bleef nog enkele
jaren staan om als opslagplaats te fungeren voor aannemers die waren ingezet voor de bouw van de nieuwe
wijk. Hofstede Paauwenburg werd in 1966 officieel onteigend. Vervolgens werd de schuur in 1967 afgebroken.
Er is door de gemeente nog even met de gedachte
gespeeld om van het hof een kinderboerderij te maken,
maar dat plan heeft geen doorgang gevonden.
In Duitsland verhuisde het gezin Aarnoutse na een jaar
of zeven naar een modernere boerderij in Potshausen,
een paar honderd meter verderop. (foto c) Zo ontstond
er wat verlichting in de vrij primitieve manier van leven.
Addie: ’Als kind besefte je het niet, maar het moet een
moeilijke tijd zijn geweest voor mijn ouders. Ik heb mijn
vader er trouwens nooit over horen klagen. Hij was een
man van weinig woorden en emoties toonde hij niet. Ik
denk dat hij de situatie gewoon accepteerde’. Veel keuze
had Jan niet. Hij zat vast aan zijn twaalfjarig pachtcontract. ’Twee of drie keer is hij nog teruggeweest in de

Autoruit stuk?
0800-0828

Foto d: Addie Aarnoutse, zoon van de laatste bedrijfsvoerder van
hofstede Paauwenburg, bij de pauw die tot 1963 het dak sierde van
de boerderij. De ijzeren pauw verhuisde destijds mee naar
Duitsland.
(foto: Jaco Simons)

Voor alle notariële diensten

Autotaalglas Vlissingen
Gildeweg 13 (bij het miro center)

0118 - 44 11 55

Autotaalglas. Zo doen wij het.

Scheiden zonder rechter?
Vraag vrijblijvend informatie
Coosje Buskenstraat 202
(0118) 410 930
www.notarisherwig.nl

Is uw huiskamer te klein?

Ga dan naar uw wijkcentrum!
Alexander Gogelweg 59, 4384 EV Vlissingen

Voor al uw tuinaanleg en -onderhoud, zoals:
Sierbestrating, schuttingen, tuinhuisjes,
vijvers, gazons, snoeiwerk, enz. enz
Ook aanleg in samenwerking met de
doe-het-zelver en onderhoud op contract.
Eigen heester/boomkwekerij,
Braamweg 15, Koudekerke

Bel voor informatie: Michel Paauwe
06-41420725 of 0118-553800.
Langeweegje 4 - 4371 EM Koudekerke

Flexibele mogelijkheden voor groepsactiviteiten, feestelijke gebeurtenissen
en andere bijeenkomsten.

Observaties

door Jan van ’t Eiland

Nu doorpakken

Diverse partijen lijken een eind op weg om de wijk Paauwenburg ’levensloopbestendig’ te maken. Een zeer loffelijk streven. Realisatie van de plannen zou namelijk betekenen dat veel inwoners van deze geliefde woonwijk
niet hoeven te verkassen als de jaren gaan tellen en het met de gezondheid wat slechter gaat.
Het is blijkbaar de bedoeling niet alleen te zorgen voor aantrekkelijke woonvormen, maar ook voor een nagenoeg compleet pakket aan basisvoorzieningen.
Die basisvoorzieningen zijn voorzien op een centrale plaats in de wijk, namelijk in het huidige wijkcentrum
Open Hof. Dat betekent een huisartsenpraktijk, tandarts, apotheek in één gebouw.
En des te mooier is het dat - afgezien van de al aanwezige tandarts - sinds kort ook een diëtiste en een ergotherapeute werkzaam zijn in het wijkcentrum. Verder is het de bedoeling dat Open Hof de sociaal-culturele ontmoetingsfunctie behoudt evenals het jongerencentrum De Paraplu.
Al enkele malen is in deze krant aandacht geschonken aan de verouderde technische staat van het gebouw en
de noodzaak tot renovatie. Een taakuitbreiding van Open Hof zou het mes aan twee kanten doen snijden: méér
en betere service ten dienste van de inwoners én het behoud van een centrum waarin ooit veel gemeenschapsgeld is gestoken.
Het zou mooi zijn als het centrum verder kon worden uitgebreid met een kleinschalig complex op verpleeghuisgebied. Samen met de faciliteiten die het Majoraat biedt - o.a. maaltijdverstrekking tegen redelijke prijzen
- wordt aldus een woonwijk gecreëerd die aantrekkelijk is én blijft!
Het lijkt er op dat er alle betrokkenen grote voordelen in het project zien en dat er weinig of geen negatieve kanten aan zitten.
Nu doorpakken! - is dus het credo.

ieuws van de wijkraad

Toekomst Paauwenburg

door Henk van Vlimmeren

Elders in deze krant leest u meer over de toekomstplannen die worden uitgewerkt voor de wijk Paauwenburg,
waarbij vooral de Open Hof een belangrijk rol kan gaat
spelen. De Wijkraad Paauwenburg heeft zitting in de
commissie die zich met het opstellen en uitwerken van
die toekomstplannen bezig houdt. Indien er voorstellen
of ideeën van de bewoners van de wijk zijn hoort de
wijkraad dat graag. Bel ons even en we gaan er mee aan
de slag.

Verkeershinder

Er blijven klachten komen over te hoge snelheid van het
autoverkeer in de gehele wijk. Het zijn vooral de ouders
die kinderen naar school brengen en weer afhalen die
zich lang niet allemaal aan de voorgeschreven snelheid
houden. In ons doorlopend overleg met de gemeente
zullen wij aandacht blijven vragen voor dit veiligheidsprobleem. Het plaatsen van grote bloembakken zoals dat
in Koudekerke is gedaan lijkt ons een heel goede oplossing en wij hebben daarom al voorgesteld om deze chicanes ook aan te brengen in de straten waar nu regelmatig te hard wordt gereden.

Brug Aarnoutse

Het door de wijkraad ondersteunde initiatief van Jaco
Simons om een naam te geven aan het bruggetje dat een
verbinding vormt tussen de Paauwenburgweg en de
Thorbeckelaan is door de straatnaamcommissie van de

gemeente overgenomen. De brug heet voortaan
Aarnoutsebrug, genaamd naar de familie Aarnoutse die
in verband met de bouw van de wijk hun boerderij
Paauwenburg moesten verlaten

Wijkraad wil uitbreiden met een jurist.

Omdat er nog al eens vragen opdoemen waarbij de juridische kennis van de wijkraadsleden te kort schiet zullen wij graag een jurist in onze organisatie opnemen.
Heeft u belangstelling bel dan even met onze voorzitter
de heer Leen Rottier, tel. 471 773 voor nader informatie.

Jeugdproblemen

De wijkraad heeft tijdens haar contact met de politie verzocht om het toezicht te intensiveren op ’indrinkende’
jongeren onder de luifel bij Lidl. Dit vindt voornamelijk
plaats tijdens de weekeinden en gedurende de avond.
Gelukkig heeft Palladium er voor gezorgd dat het jeugdhonk De Paraplu onder de Open Hof twee maal per
maand op zaterdagavond is geopend. Dat is een goed
begin maar meer openingsuren zullen beslist wel leiden
tot wat minder overlast. Er ligt dus een mooie taak voor
Palladium.

Nieuw gezicht bij de Wijkraad

Na lang zoeken heeft de wijkraad de heer Henk v.d.Berg
bereid gevonden om toe te treden tot de wijkraad. Hij zal
zich bezig houden met verkeersproblemen, de notulen
en de agenda voor de vergaderingen.

*
*
*
*

Bemiddelen
een zaak van vertrouwen

Bemiddelen in hypotheken
Belastingaangiften voor particulieren
Bemiddelen bij verzekeringen en taxaties
Executeur Testamentair

Leen Rottier

Erkend Hypotheek Adviseur
Piersonstraat 1, 4384 HK Vlissingen
tel. 0118-471773 b.g.g. 06-29256177
E-mail: formula1@zeelandnet.nl

Telefoon/Fax 0118 - 465454

De natuur in Paauwenburg

Luizen in Paauwenburg

door Henk van Vlimmeren

Wat zijn dat voor kleine beestjes op de
foto van het lieveheersbeestje werd ons
gevraagd nadat de vorige Klaver 4 werd
bezorgd in de wijk. Welnu, dat waren
ordinaire bladluizen en daar willen wij
u deze keer wat meer over vertellen.
Dat willen we doen omdat vrijwel
iedereen die een tuin bezit, last heeft
van deze vieze dieren. Maar wat zijn
het eigenlijk voor dieren?

De bladluis is een zespotig insect dat is ingedeeld in de orde Hemiptera. Het zijn kleine groenachtige plantenetende insecten die zich met een mond die uitzuigdelen bestaat, voeden met sappen van planten. Met hun
monddeel (stilet) prikken ze in de plantencellen en injecteren ze wat speeksel waardoor een gel ontstaat die
ze gemakkelijk kunnen consumeren. Doordat de wand van de cel wordt doorstoken vindt vaak virusoverdracht plaats die zeer schadelijk voor de plant kan zijn. Vooral omdat de bladluis meestal jonge planten en
plantdelen als voedingsbodem kiest. De aantasting is aan de planten meestal duidelijk te zien. Ze worden
glimmend en plakkerig, ze verwelken en er vindt kleurverandering plaats. Planten kunnen zelfs sterven.
De sappen worden na vertering voor een deel uitgescheiden als een kleverige vloeistof met de naam
’honingdauw’. De bladluis heeft de belangrijkste aminozuren uit de sappen verteerd dat dan als voedsel wordt
opgenomen. De honingdauw is weer voeding voor andere minder vervelende insecten. Mieren zijn er verzot
op en nemen soms bladluizen mee naar hun nesten voor de productie van voedsel voor hun volk. Een
prachtige vorm van slavernij, of noemen we dat tegenwoordig veeteelt? Ook bijen wespen, gaasvliegen, zweefvliegen en sluipwespen verzamelen de zoete honingdauw.
En waar komen al die bladluizen vandaan zult u zich afvragen. Tijdens hun metamorfose hebben bladluizen
soms vleugels. Daarmee gebruiken ze de luchtstroming om zich te verplaatsen van de ene naar de andere
plant. Op die manier worden op verschillende plaatsen kolonies gesticht. Maar het kan ook zijn dat de generatie die vorig jaar in uw tuin leefde heeft overwinterd. Ze overwinteren als eieren op allerlei planten. In het
voorjaar worden de stammoeders geboren die levende luisjes baren, sommigen met en anderen zonder vleugels. De exemplaren met vleugels verspreiden zich in uw tuin en hebben daarbij een voorkeur voor klimop,
vlieren, geraniums, fuchsia’s en aardappels. Als ze eenmaal een plekje hebben gevonden met goed en veel
voedsel reproduceren ze zich in een enorm tempo.

Hoe raken we ze kwijt?

Omdat de schade groot kan zijn en de planten vies gaan worden willen we dit onsmakelijke ongedierte graag
kwijt. En dat is niet eenvoudig. Vooral omdat het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen niet wordt aanbevolen. Andere, nuttige insecten zouden daar schade van kunnen ondervinden.
Een goede methode is om in het vroege voorjaar onder planten waar veel luis op komt, knoflook te planten.
Dat gaat heel eenvoudig. Stop een teentje van een verse, niet uitgedroogde knoflook (supermarkt of tuincentrum) in de grond en de meeste plantjes zullen uitkomen en prima groeien. Als u de knoflook in de keuken
wilt gebruiken kunt u ze in het najaar oogsten nadat het loof is opgedroogd.
De meest natuurlijk bestrijder is het lieveheersbeestje. Soms treft men in de vrije natuur opeenhopingen van
lieveheersbeestjes aan die dan op de aangetaste plekken kunnen worden uitgezet.
Andere bestrijding bestaat uit groene zeep plus een eetlepel spiritus in water oplossen en dan om de 3 tot 5
dagen vernevelen over de aangetaste plekken. Pijptabak of shag dat in water wordt gekookt kan ook als nevel
worden toegepast. Biologische middelen die zonder bezwaar kunnen worden gebruikt zijn: Plantenschoon
Rozen; Pomanal: ECOLuisspray; Sprizit en Brimex. Ze zijn biologisch afbreekbaar en niet schadelijk voor het
milieu.

De volgende wijkkrant verschijnt eind juni 2008.
Hebt u een bijdrage, stuur die dan
vóór 5 juni 2008 naar ons toe.
Ons redactieadres is: Alexander Gogelweg 59,
4384 EV Vlissingen

HET MAJORAAT
Voor al uw vragen
over zorg en wat Zorgstroom
voor u kan betekenen.
Loopt u gerust eens binnen
op ons spreekuur:
maandag tot en met vrijdag
van 10.30 tot 12.00 uur

Van Hogendorpweg 58A
Tel. 0118-491391
dagverzorgingpaauwenburg@zorgstroom.nl

