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WIJKKRANT VOOR PAAUWENBURG

Gezondheids- en welzijnscentrum
blijft prima project voor Paauwenburg
Dat was een domper op de mooie verwachtingen voor een gezondheids- annex
welzijnscentrum in Paauwenburg, toen de PZC op 28 juni meldde dat de drie
belangstellende huisartsen en fysiotherapeuten zijn afgehaakt! Zij kiezen
voor vestiging in het Spaans Kwartier, omdat dit op kortere termijn zou kunnen dan in het - te verbouwen - wijkcentrum Open Hof. Ondertussen zijn er
evenwel andere positieve reacties, zodat de plannen niet van de baan zijn.
Wout van Leersum, voorzitter van de Stichting
Welzijn Paauwenburg en één der initiatiefnemers van het gezondheidscentrum, zegt zeer
verrast en verdrietig te zijn over het besluit van
de drie artsen waarmee de besprekingen zijn
gestart.

Vlissingse huisartsen
houden belangstelling

Overigens staat hij nog steeds achter het initiatief, dat zeker niet als verloren mag worden
beschouwd. Hij geeft het project een ’7’ als het
gaat om de kans van slagen. Daarbij moet men
ook wat breder willen kijken, oftewel het
behoeven niet louter de huisartsen te zijn die de
doorslag geven. Allerlei voorzieningen op het
gebied van zorg en welzijn kunnen worden
samengebracht. Hij benadrukt ook dat het niet
alleen een kwestie is van de Stichting Welzijn
Paauwenburg (de eigenaar van Open Hof), maar
dat de hele wijk alert moet zijn: het gaat om de
toekomst van de zorg!

Project ligt niet stil

Hoe verrassend het afhaken van de huisartsen
moet worden genoemd, is enigszins de vraag.
Uit een verslag van een bespreking onder leiding van woningcorporatie l’escaut van 22 mei
blijkt dat toen al melding is gemaakt van het
afhaken van huisartsen (Bordui, Van
Ouwerkerk, Scheeren), apotheek (De Singel) en
een fysiotherapeut (Babijn/Wierick). Zoals
gezegd kiest men voor een snellere realisatie in
het Spaans Kwartier, óók onder de vlag van
l’escaut trouwens.
Toch is hiermee het project-Paauwenburg niet
stil komen te liggen.

oftewel (tijdelijke) zorgwoningen van SVRZ;
de welzijns- en jeugdvoorzieningen zoals die
thans in Open Hof zijn ondergebracht en de eerstelijns gezondheidszorg. De SVRZ heeft niet
zoveel belangstelling meer, maar dat vindt hij
geen groot probleem, temeer daar men 1200
vierkante meter bouwruimte claimde. Wat de
eerstelijnszorg betreft: er wordt nu gezocht naar
nieuwe kandidaten, maar Zorgstroom heeft nog
steeds belangstelling. Hét punt voor l’escaut
blijft echter dat men het beoogde complex moet
kunnen exploiteren en er is eventueel ook een
andere plek in het vizier, namelijk het ROCgebouw. Tenslotte, zo zegt Van Beekhuizen,
heeft hij ook graag duidelijkheid wat er met de
Open Hofkerk te gebeuren staat; het kerkbestuur zegt geen ’nee’ en geen ’ja’…

Samenwerking en efficiency

Wie zijn oor in Paauwenburg te luisteren legt,
krijgt uitsluitend positieve reacties op de vraag
of een gezondheidscentrum in deze wijk welkom is.
Henk van Vlimmeren, secretaris van de
Wijkraad Paauwenburg zegt dat men geleidelijk
een beetje zag aankomen dat er problemen
waren. Dit wil echter niet zeggen dat het prima
idee van het centrum nu van de baan is.
’Iedereen is blij met het initiatief en we moeten
verder’.

geborgenheid

Samen werken aan wonen

Tineke Verhage: ’Het gaat mij eigenlijk allemaal te langzaam. Paauwenburg heeft goede,
geconcentreerde winkelvoorzieningen; in de
torenflats zijn voorzieningen voor ouderen/patiënten en er is een wijkcentrum. Dit zijn
allemaal wijkvoorzieningen die vlak bij elkaar
liggen en natuurlijk hoort daar een gezondheidscentrum bij!’
Greetje Bikker onderschrijft alle voordelen van
een wijkgezondheidscentrum en zeker in combinatie met andere sociaal-culturele voorzieningen. Het gaat om een ’centrumfunctie’, en
Paauwenburg is daar groot genoeg voor.
Ook qua leeftijdsopbouw - toch een behoorlijk
aantal 50-plussers - is een gezondheidscentrum
zeer gewenst.

WWW.BERTBIMMEL.NL

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
administratieve (vergader)ruimte voor een kleine
organisatie. Het kantoor ligt naast de hoofdingang.
De oppervlakte is vijftien vierkante meter, het geheel
is pas geschilderd en er ligt vloerbedekking.
De huurprijs is € 150 per maand, inclusief elektriciteit en verwarming; telefoon kan eenvoudig worden
aangesloten en tegen éénmalige geringe kosten kan
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 zich melden via email:
cwopenhof@zeelandnet.nl of contact opnemen met
de beheerder de heer H. Faase, tel. 0118-465454.

Medewerker gevraagd

Het bestuur van het wijkcentrum Paauwenburg
(Open Hof) zou graag in contact komen met mensen
die vrijwillig en zelfstandig buffetdiensten willen
draaien in het centrum op momenten dat dit nodig
is. Het betreft de momenten waarop de vaste beheerder niet aanwezig kan zijn. Bezit van horecapapieren
is niet nodig; wél krijgt men - gratis - een korte cursus die het recht geeft buffetdiensten te verrichten.
Er kan een belastingvrije vergoeding voor gemaakte
uren worden gegeven op basis van wat de fiscus voor
vrijwilligerswerk toestaat.
Belangstelling? Hans Goldschmitz en u kunt hem
bellen op: 462142

Gevraagd: medewerker
Blinkend Open Hof

Het bestuur van de Stichting Welzijn Paauwenburg
vindt het bijzonder belangrijk dat het wijkcentrum
Open Hof er spic en span bij staat.
Zijn er misschien Paauwenburgers die dat ook vinden en bereid zijn om in vrijwillige samenwerking
van tijd tot tijd wat schoonmaakwerkzaamheden te
doen?
U helpt er ons mee, maar vooral de bezoekers van
ons centrum!
Namens het bestuur,
Hans Goldschmitz en u kunt hem bellen op: 462142
De redactie van dit blad is dringend op zoek naar één
of meerdere personen die als redacteur/redactrice
willen meewerken aan de samenstelling van deze
wijkkrant Klaver Vier.
Belangstellenden kunnen contact opnemen met de
secretaris van Klaver Vier: Ali Rozeboom,
arozeboo@zeelandnet.nl of telefoon 467487

Zeilmarkt 10
4381 BS Vlissingen
Tel.: 0118-42 05 55
Fax: 0118-42 05 56
www.dourlein.nl
info@dourlein.nl

voor jong en oud
buitenspelen

Wel beklemtoont hij dat het wijkcentrum
Open Hof de activiteiten moet blijven bieden
die het thans biedt. ’Er wordt daar heel veel
gedaan, en zekerde oudere inwoners kunnen
er zich ontspannen’.

Badhuisstraat 16, Vlissingen
0118-414014, makelaar@bertbimmel.nl
Beenhouwerssingel 5, Middelburg
0118-674130, middelburg@bertbimmel.nl

Gezocht: redacteur m/v

Directeur Jan van Beekhuizen van l éscaut:
’De stekker is er zeker nog niet uit. Het is een
prima project voor Paauwenburg en daarom
hebben we alle huisartsen in Vlissingen aangeschreven. Er zijn inmiddels positieve reacties van een aantal huisartsen binnen. We
hopen binnenkort meer duidelijkheid te hebben over een vervolg van het project.’
Van Beekhuizen stipt nog aan dat er drie pijlers
waren onder het project: de intramurale zorg
je thuis voelen

Paauwenburger Niek Peters: ’Iedere wijk zou
een gezondheidscentrum moeten hebben en dus
ook Paauwenburg. Het is niet alleen goed voor
ouderen, maar ook voor jongere inwoners; denk
bijvoorbeeld aan de verloskunde’.
Ook moet men zich realiseren dat een gezondheidscentrum efficiënt is uit een oogpunt van
kostenbeheersing: allerlei handelingen op het
gebied van planning, administratie en receptie
kunnen in samenwerking worden gedaan.
’Zorgverzekeraars zouden interesse moeten
tonen in deze ontwikkeling’, aldus Peters.
Doeke Roos staat vierkant achter het initiatief
voor een zorgcentrum. Het kan alleen maar
voordelen opleveren voor Paauwenburg.
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Activiteiten in Paauwenburg

Open Hof activiteiten seizoen 2008

Yoga, Diana v.d. Gaast
430757
Spirituele ver. Harmonia
Info
0118-463077 of 625298
Maandag
Bloemsierkunst, gestart 22-9 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
Bridge ’De Vlissingse Fles’ 413528
Elke 1e wo. v.d. mnd. Flightsimulator door H.C.C.
Hr. Van Rossem
563620
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, Ciska de Bart
06-46733015

Maandagmorgen
Maandagavond

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

Donderdag

Elke vrij.morgen
Elke vrij.morgen

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

De Foto Van Fons

EXTRA ACTIVITEITEN OPEN HOF IN 2008:
27 oktober 2008 - Veilig Verkeer instructiedag voor 55+: info dhr. Post, tel. 431850.
In december 2008: Kerst bridgedrive. Datum nog niet bekend.
In september is in het ’Open Hof ’ een Diëtistepraktijk geopend. Ook is er een praktijk voor Ergotherapie: tel. 430955 /
467826.
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
Di.avond
19.30-21.30 Crea diverse technieken
Ma.morgen 10.00-12.00 Senioren bridgemorgen
Woe.morgen 10.00-12.00 Cabaretgroep
Ma.morgen 10.00-12.00 computer instr.-mevr. Polman
Woe.middag 13.30-16.00 koersbal
Ma.morgen 10.00-12.00 Toneelgroep Up 50
Do.morgen 10.00-11.00 Seniorengym
Ma.middag 13.30-15.30 senioren creamiddag
Do.morgen 10.00-12.00 Computer gev. dhr. Keulemans
Ma.middag 14.30-16.30 Zanggroep ’Zokantook’
Ma.middag 14.00-16.00 computer instr.-mevr. Wagenaar Do.middag 13.30-15.30 Line-dance
Do.middag 13.30-15.30 Crea diverse technieken
1e di. v.d. mnd.: 10.00-12.00 computer overleg
Vrij.morgen 10.00-12.00 Computer instr. mevr. Castelein
3e di. op afspraak
Vrij.morgen 10.00-12.00 De Zingende Zilvermeeuwen
Di.morgen 10.00-12.00 Klaverjassen
Vrij.middag 13.30-16.00 koersbal
Di.middag
14.00-16.00 computer instr. dhr. Huysman

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
Bijzondere activiteiten Stichting Majoraat

Do.middag
Do.avond
Vrij.avond
Zat.avond

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’
tel. 06-17552325

26 okt. 13.30-16.00 Bingo
01 nov.
Postzegelbeurs
22 nov. 09.00-14.00 Snuffelmarkt
23 nov. 13.30-16.00 Bingo

20 dec. 17.00-23.00 Kerstdiner***
23 dec. 20.00-22.15 Kerstconcert m.m.v. ’De Zingende
Zilvermeeuwen’ en ’Zokantook’.
Entree € 4 incl. koffie/thee
*** van te voren opgeven bij Stichting Majoraat want vol = vol

(Voor meer informatie: 0118 - 46 54 54)
Dinsdag 15.30 tot 17.30
Donderdag 15.30 tot 17.30

Donderdag 19.30 tot 22.30
Laatste vrijdag van de maand:
19.30 tot 22.30 disco voor 8-12-jarigen
kosten: € 1,-

Paraplu - openingstijden
Falckstraat 2

centrum voor pers. bewustwording en creatieve ontwikkeling
Tasja Hut: 0118-470742 of www.aleenzijn.nl
maandagmid. 15.30-16.30 kinderyoga 5-8 jr.
maandagmid. 16.45-17.45 kinderyoga 9-12 jr.
20.00-21.00 innerchildyoga
dinsdagav.
18.30-19.30 kindermeditatie 8-12 jr.
dinsdagav.
20.00-21.30 meditatie
woensdag
lezing, medium, workshop etc.
don.middag
15.30-16.30 kinderyoga 5-8 jt.
16.45-17.45 kinderyoga 9-12 jr.

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

don.avond
vrij.middag
vrij.avond
vrij.avond

19.00-20.30
15.30-16.30
18.30-19.30
20.00-21.00

Praktijk voor fysiotherapie en kinderfysiotherapie

--- PAAUWENBURG ---

Atelier Fröbel & Franje
Verrassende meubels
en fröbels

Elke donderdag open van 10.00
tot 16.00 uur of op afspraak
Gerbrandystraat 56a
4384 NJ Vlissingen
Telefoon 0118-465474 - Fax 0118-463487
E-mail: info@fysiopaauwenburg.nl
Website: www.fysiopaauwenburg.nl

Stap gerust vrijblijvend binnen
Ellen Korstanje

Groen van Prinstererlaan 118
4384 CK Vlissingen - 0118-471812

Ik (k)en mezelf 13-16 jr.
kindermeditatie 8-12 jr.
ouder & kindmeditatie 8-18 jr.
stiltemeditatie

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

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

425000
0900-1985
422300

Politie, algemeen nummer 0900-8844

SINDS 1977

Laat u verrassen
door de
HERFSTCOLLECTIE
Scheldestraat 54, Vlissingen
Tel.: 0118-417423

Protesten helpen bewoners Van Woelderenlaan niet

Wijkraad Paauwenburg niet tegen skatebaan

De kogel is door de kerk. De omstreden skatebaan in het park Westduin is kant-enklaar opgebouwd. Met verontwaardiging en met lede ogen hebben de bewoners van
een gedeelte van de Burgemeester van Woelderenlaan de afgelopen weken gezien dat
de skatebaan werd gerealiseerd. ’De gemeente Vlissingen heeft daarmee een juridische procedure met voeten getreden’, fulmineert Guy van Thiel, daarmee doelend op
het protest dat aanhangig is gemaakt bij de Raad van State.
Kennelijk is het gemeentebestuur van Vlissingen zeker
van zijn zaak en er van overtuigd, dat voor de bouw van
een skatebaan op deze omstreden plaats aan alle verplichtingen is voldaan. Een woordvoerster van de
gemeente laat weten dat de raad een plan voor speelruimten en speelmaterialen heeft goedgekeurd. Maar
eerlijkheidshalve voegt ze er wel aan toe, dat toen de
nieuwe locatie voor de skatebaan nog niet vaststond.
Toch blijven de bewoners van de Van Woelderenlaan
hopen. Ze wijzen er op dat Vlissingen nauwelijks twee
jaar geleden de Visie Zwanenburg het licht deed zien,
waarin gesteld werd dat voor het hele gebied (Nollebos
en park Westduin) niet langer ’actieve recreatie’ het uitgangspunt mocht zijn. ’Nou, en reken maar dat skaten
actieve recreatie is’, stelt een bewoner. Maar Vlissingen
heeft al weer geruime tijd geleden de opdracht gegeven
voor verplaatsing en uitbreiding van de skatebaan. De
aannemer heeft het werk dus inmiddels geklaard.
Kosten circa 65.000 euro, gefinancierd uit de pot aanleg
speelruimten.

Containerdag Paauwenburg.

De in de media en een persoonlijke brief aangekondigde containerdag die door Palladium in Paauwenburg
werd georganiseerd is weer een succes geworden.
Maar helaas wel dank zij de medewerking van een aantal vrijwilligers uit de wijk Bossenburg. Het was nodig
om die er bij te roepen want alleen de voorzitter en
secretaris van de Wijkraad en Ahroush en Omar ben
Sellam uit onze wijk hebben zich als vrijwilliger hebben
aangemeld.
Er waren op 28 juni op diverse punten in de wijk containers geplaatst en vanaf 10.00 uur kon men hier grof
vuil kwijt. Er werd druk gebruik gemaakt van deze gelegenheid om zich te ontdoen van allerlei overtollige rommel want totaal werd er 13.840 kilo afval naar de vuilverbranding gebracht.

Zwakke Schakels

Wie een indruk wil krijgen hoe de dijk bij het Nollebos
er na de reconstructie uit gaat zien raden wij aan om
eens naar Westkapelle te gaan.
Het werk in het kader van de Zwakke Schakels is daar
nu bijna voltooid. De Panoramaweg op de nieuwe dijk
biedt de fietsers, wandelaars en automobilist een

gen op de natuurlijkheid van het park Ook de uitbreiding van de sauna- en recreatieonderneming
Swaenenburgh zien velen niet zitten. Guy van Thiel wijst
er op dat eigenaar Piet Hardenberg er mee wil stoppen

en dat één van zijn dochters het bedrijf ook niet wil
voortzetten. Van Thiel: ’Uitbreiding van het saunacomplex lijkt alleen nodig om bij verkoop van het bedrijf een
hogere prijs te krijgen’.

Overigens is lang niet iedereen in de wijk Paauwenburg
tegen een skatebaan op de gekozen locatie. ’De wijkraad
is in ieder geval beslist niet tegen’, laat de woordvoerster
van de gemeente weten. ’Dat klopt’, zegt secretaris Henk
van Vlimmeren van de wijkraad: ’De gemeente heeft ons
netjes ingelicht en we hebben er inderdaad geen
bezwaar tegen. Je moet de kinderen ruimte geven om te
spelen, ook de leeftijdsgroep die gebruik zal maken van
deze skatebaan. In de wijk is er soms kritiek tegen hangjongeren. Maar laten we ze dan ook een plek geven waar
ze terecht kunnen. De nu gekozen locatie ligt zover van
de huizen vandaan, dat van overlast geen sprake zal
zijn’.

Overigens laten betrokkenen in de hele wijk weten wel
ernstige bezwaren te hebben tegen de komst van de reptielenzoo Iguana naar het park Werstduin. In de eerder
genoemde Visie Zwanenburg stond ook dat het park
groen en natuurlijk moet blijven. Met de tienduizend
bezoekers per jaar zou de reptielenzoo een aanslag ple-

Dit is ’kicken’ volgens de aanwezige jeugd.

ieuws van de wijkraad

prachtige route van Westkapelle naar Domburg. De weg
is zodanig aangelegd dat men een indrukwekkend uitzicht over de zee en de polder heeft. De dijk is inmiddels
ingezaaid en zal er na enige tijd weer mooi begroeid uit
gaan zien.
Op de dijk komt een schuilhut van waaruit men het dierenleven kan gaan bespieden.
Naar aanleiding van haar verzoek heeft de Wijkraad van
het Waterschap al toezegging gekregen dat, zodra het
werk daar gereed, is op de Nolledijk bankjes zullen worden geplaatst. Bij deze nieuwe panoramaweg is dat al
gebeurd zodat de wandelaar daar van het prachtige uitzicht kan genieten.

Openbare vergadering

Tijdens de laatste openbare vergadering werd een groot
aantal punten aangevoerd van kleine gebreken in de
wijk. U kunt constateren dat een deel daarvan is opgelost en enkele andere zaken komen, volgens informatie
die wij ontvingen, spoedig aan de orde.
Ons werd gevraagd of wij er voor konden zorgen dat
Zorgstroom hulpmiddelen kan gaan verstrekken via de
post in het Majoraat. Voor sommige bewoners is het
namelijk bezwaarlijk om de spullen zelf op te halen.

Wij ontvingen bericht van Zorgstroom dat men geen uitgifte in het Majoraat gaat verzorgen omdat daar verschillende redenen voor zijn zoals hygiëne, onderhoud
en administratie. Bovendien kunnen grote artikelen
thuis worden bezorgd. Bij mensen die absoluut niet in
staat zijn om kleine artikelen op te halen kan de bezorging worden opgenomen in de bezorgroute van de grote
artikelen.

Eigen budget Wijkraad

Om het werk van de wijk- en dorpsraden te steunen en
meer bekendheid te gaan geven ligt er bij de gemeente
een voorstel om in het vervolg jaarlijks een bedrag van
€ 20.000,- of € 25.000,- per wijkraad beschikbaar te
stellen. Deze regeling zal na goedkeuring door de
gemeenteraad in 2009 effectief worden.
Meer dan voorheen doen wij nu een beroep op de bewoners van onze wijk om ons te melden waar verbeteringen kunnen worden aangebracht.

Speeltoestellen

Enige tijd geleden heeft de wijkraad de gemeente verzocht om de staat van de speeltoestellen in de wijk eens
goed te bekijken. Wij ontvingen eind augustus bericht
dat de herstellingen en eventuele vervangingen op korte
termijn zullen plaatsvinden. Er zal dan tevens in de
Beaufortstraat een schommel worden geplaatst.
Met dank aan de gemeente!

Nieuwe leden wijkraad

Met het doel de gemiddelde leeftijd van de wijkraad te
verlagen zijn twee enthousiaste nieuwe wijkraadleden
aangetreden.
Niek Peters, goed thuis in de gemeentelijke activiteiten,
zal naast het algemene werk in de Wijkraad voor de
agenda en notulen zorgen.
Ollie Berrevoets gaat het verkeer en alles wat daarmee
samenhangt op zich nemen.
Op deze manier zijn ook de activiteiten veilig gesteld nu
Henk v.d. Berg ons wegens verhuizing gaat verlaten.

Welzijnscentrum Paauwenburg

Voorzitter Leen Rottier en secretaris Henk van Vlimmeren van de wijkraad steken een handje uit als vrijwilliger

Elders in deze krant kunt u lezen dat er vertraging is
ontstaan in dit project. De Wijkraad is nauw bij de ontwikkeling van het Welzijnscentrum betrokken en zal

foto Ali Rozeboom

door Henk van Vlimmeren
actief aan het project blijven meewerken omdat wij groot
voorstander zijn van een dergelijk centrum in onze wijk.
Er is vanuit de bevolking van de wijk al regelmatig
gevraagd naar betere zorgfaciliteiten vlak bij huis. U zult
via de media van de verdere ontwikkelingen op de hoogte worden gehouden.

Vandalisme

De klachten over vandalisme in de wijk zijn de laatste
maanden afgenomen. We zullen er wel nooit 100% van
afkomen maar als wij, bewoners, consequent aangifte
bij de politie doen zal dat zeker helpen om overlast
binnen de perken te houden.
Op een vergadering van de Vlissingse wijkraden hoorden
we verhalen over de toestanden in andere wijken waar
de problemen zeer groot zijn. Door de toegefelijke houding van de rechterlijke macht vindt bij de politie duidelijk een erosie van het gezag plaats en dat is iets dat wij
zeer betreuren. Alleen een keiharde aanpak van criminele raddraaiers kan leiden tot rust en veiligheid in de
geplaagde wijken. Als je de situatie elders in de stad vergelijkt met de situatie in Paauwenburg, dan leven we in
een rustige wijk. Maar… we moeten er wel voor zorgen
dat het zo blijft.

Burgerschouw

Op 4 september werd door de afdeling Beheer
Leefomgeving van de gemeente een startbijeenkomst
Burgerschouw gehouden.
De bedoeling was om de burgers van onze stad er toe te
brengen om mee te werken aan het schoon en leefbaar
houden van de stad.
Dat is dus precies wat de Wijkraad Paauwenburg al jaren
samen met haar bewoners doet.
De logica waarom er nu parallel met het werk van de
dorps- en wijkraden een burgerschouw wordt gearrangeerd ontgaat ons. De presentatie die gezien de dia’s
door het ingenieursbureau Oranjewoud werd gegeven
zal wel aardig wat gekost hebben.
Verder vinden wij het nogal eigenaardig dat de bijeenkomst in het stadhuis werd georganiseerd op dezelfde
avond dat de dorps- en wijkraden in een andere zaal vergaderden.
Grenzeloos gebrek aan coördinatie of moeten we hier
misschien iets achter zoeken.

13 September 2008 - Open Wijkdag

Op deze pagina ziet u een overzicht van de diverse activiteiten die op deze dag werden gehouden. De activiteiten waren o.a.: brommerclub Boluz; Karatiedemonstratie van Richard Pluigers; Internationale dansgroep Vlissingen; Veilig
Verkeer Nederland; Fietsersbond; Palladium organiseerde een kinderdisco. Verder was er een gezellige rommelmarkt. De dag werd afgesloten met een barbeque waaraan ongeveer 75 personen deelnamen. De barbeque werd opgeluisterd
met muziek van de band Natural. Kortom het was een gezellige middag op het terras voor het wijkcentrum Open Hof.

VISSPECIAALZAAK

’de paardevisser’
J. Paardekooper

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.

Bellamypark 44
4381 CK Vlissingen

tel.: 0118-416056
fax: 0118-412974

TOTAAL INSTALLATEUR - ALLES IN EEN HAND

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

Het virtuele vliegen

Het was goed dat Ron de besturing overnam, toen ik, komend vanaf Woensdrecht met
de oude B25-bommenwerper op het vliegveld Midden-Zeeland probeerde te landen.
Hetzelfde gebeurde een tijd later, toen we uit Zürich met hetzelfde vliegtuig vertrokken en het verstandig was een tussenlanding te maken vanwege de opkomende dichte
bewolking. Het valt namelijk niet mee om door laaghangende wolken heen een
Zwitsers dal in te vliegen waar je nog nooit bent geweest en de kist in één keer goed
neer te zetten op de landingsbaan. Een tweede kans heb je namelijk niet.

We zitten in een heuse cockpit van een Cessna 172 (hét
standaard lestoestel) in de studio van Ron Konings in
Vrouwenpolder, omgeven door computers, beeldschermen, een videoprojector en een reeks naslagwerken,
dezelfde die in de professionele luchtvaart worden
gebruikt en waarin van honderden vliegvelden gedetailleerd wordt aangegeven hoe je ze moet aanvliegen, welke
bakens relevant zijn en hoe je er moet landen.
De computers geven op een groot scherm een exact
beeld van het landschap onder je en zodra je de stuurknuppel enigszins naar links of rechts beweegt zie je als
het ware de wereld meebewegen. Leuk is het om om je
heen te kijken. Zit er misschien een vliegtuig naast je, of
komt er je een tegemoet? Het programma Flight
Simulator schept een zó realistisch beeld, dat je net nog
niet in de stress schiet als je na een amateuristische
manoeuvre de wereld op je af ziet komen of dat er een
signaal afgaat dat waarschuwt omdat je een riskante
bocht hebt ingezet: ’Ron doe wat, we storten neer!’

Ontsnappingsluik

Van deze cockpit met dubbele besturing en alles wat er
aan digitale techniek omheen zit, zijn er maar heel weinig in Nederland, zo legt oud-Paauwenburger Ron
Konings uit.
Hij traint inmiddels ook mensen die worden getest op de
Rijksluchtvaartschool of ze geschikt zijn voor een pilotenopleiding. Ron zelf heeft altijd willen vliegen, zo zegt
hij. Voor een klein deel is dat gelukt. Hij heeft namelijk
een jaar of vier aan zweefvliegen gedaan.
Nu is hij echter de virtuele wereld binnengevlogen en de
mogelijkheden zijn bijna eindeloos. De simulatieprogramma’s worden steeds beter, zodat de jongensdroom
van het vliegen begint te grenzen aan de werkelijkheid.
Ron Konings voorspelt dat er binnen een afzienbare tijd
een integratie zal plaatsvinden van Google Earth, Second

Life (een Internet-activiteit waarbij je als een zelfbedacht
persoon anderen ontmoet) en Flight Simulator.
Je pakt dan populair gezegd de auto, je rijdt naar een
ontmoetingsplaats en als er iemand zin heeft om te gaan
vliegen (zo iemand lijkt een plaatje maar hij of zij
bestaat echt.) dan ga je naar het vliegveld MiddenZeeland en samen naar Londen of zo…
Op de vraag of hij een uit de hand gelopen hobby beoefent, zegt Konings geen volmondig ja. Het is eerder zo dat
hij een ontsnappingsluik naar een andere wereld heeft
geopend en dat gaat eigenlijk verder dan louter een
hobby…

Samen vliegen

Ron Konings, die er ook een professionele geluidsstudio
op na houdt, is een drijvende kracht achter de werkgroep ’Flight Simulator’ van de Hobby Computer Club,
afdeling Zeeland. Bij deze werkgroep zijn naar schatting
100 mensen aangesloten en ook in Paauwenburg zijn er
leden die zich in de avonduren per virtueel vliegtuig onttrekken aan het land der blonde duinen en op weg gaan
naar Alaska, Patagonië of Bangkok. Tot de leden behoren
heel wat mensen met een vliegbrevet, zo zegt Konings,
hiermee benadrukkend dat virtueel vliegen een zeer
serieus gebeuren is en hij heeft er dan ook flink de pest
in als hij wel eens crasht!
Een leuk onderdeel van het virtueel vliegen is als je je als
groep op pad gaat, bijvoorbeeld met een stuk of zes vliegtuigen. Je ziet elkaar staan op de landingsbaan; je
spreekt af waar je naar toe gaat; wie het eerst opstijgt en
onderweg communiceer je met elkaar.

De HCC is een jaarlijkse en graag geziene gast op de
Open Wijkdag in Open Hof in Paauwenburg en ook dit
jaar was men van de partij met een gezamenlijke vlucht.
Wie belangstelling heeft: www.hcczeeland.nl

In gesprek met twee fietsende Paauwenburgers
Links Jan Goedvolk en rechts Tamme Seijnstra

door Sjef van Wijnen

Jan Goedvolk en Tamme Seijnstra, inwoners van Paauwenburg, zijn beiden bestuurslid van de Fietsersbond; ze houden de verkeerssituatie in Vlissingen - en dus zeker ook
die in de eigen wijk - scherp in de gaten. Ze adviseren de gemeente over verbeteringen en oplossingen voor gevaarlijke situaties. Ook leggen ze een nadrukkelijk verband
tussen fietsen en milieu.
Hadden jullie altijd al iets met fietsen?
Jan: ’Ik ging graag met de fiets over de boulevard naar
mijn werk in de binnenstad. Daarnaast skeelerde ik
regelmatig op hobbelige fietspaden en vroeg me af wie er
over ging om dit te veranderen.
Tamme: Ik kon al snel fietsen; mijn vader knutselde
voor mij in de oorlogsjaren een fiets in elkaar. Ik fietste
wel graag, maar ging niet echt vaak met de fiets op
vakantie. In de tachtiger jaren deed ik mee aan de actie
’Mobiel Zonder Auto’, die de kerk van Open Hof organiseerde. Je hield dan het aantal autokilometers bij en
probeerde dat elk half jaar met 10% terug te brengen.
Sinds die actie fiets ik vooral uit milieuoverwegingen. Op
Walcheren doe ik alles op de fiets’.
Hoe ontstond de band met de Fietsersbond?
Jan: ’Als skeeleraar zocht ik in 2001 contact en woonde
ik een bestuursvergadering bij. Men was toen bezig met
de actie ’Fietsbalans’, een beoordeling van de fietsinfrastructuur van Vlissingen’.
Tamme: ’Tijdens een verjaardagsvisite in de jaren ’90
vroeg een bestuurslid mij om lid te worden. Ik werd
onmiddellijk uitgenodigd voor een bestuursvergadering
en voor ik het wist was ik actief lid’.

Ron Konings (links) laat een bezoeker van de Open Wijkdag zien waar je kunstmatig heen kunt vliegen vanuit het wijkcentrum Open Hof

Ter Reede zoekt leden cliëntenraad

In Paauwenburg zijn er nogal wat mensen die gebruik maken van de diensten van de Stichting Werkt voor
Ouderen (WVO). In de cliëntenraad extramurale diensten van de locatie Ter Reede zijn op het ogenblik enkele vacatures.
Wie van de diensten van WVO gebruik maakt en wil meewerken aan deze raad vragen wij om dit even te melden bij WVO, Mevr. Derey, tel. 0118-448 456
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

Wat wil de Fietsersbond vooral?
Tamme: ’De milieuoverwegingen zijn verschoven naar
het oplossen van praktische zaken: betere voorzieningen
voor fietsers. De bond heeft politiek een breder draagvlak gekregen. Een prima zaak!’
Beiden: ’De gemeente Vlissingen heeft nog steeds niets
gedaan met een uitvoerig rapport, waarin veel suggesties
stonden om het aantal fietsdiefstallen in Vlissingen terug
te brengen. Er is nog geen plan van aanpak gepresenteerd. Mensen moeten zelf ook iets doen. Het nieuwe
landelijke fietsregistratiesysteem werkt alleen, als ze het
frame- of chipnummer van hun fiets weten’.

Wat kan de gemeente beter doen?
In Vlissingen is aan de Hellingbaan een overdekte,
bewaakte fietsenstalling ,die gratis is. Dat is onvoldoende bekend. De gemeente doet te weinig aan promotie.
De gemeente zorgt wel voor autoparkeerplaatsen, maar
in de wijken is het fietsparkeren aan ondernemers en
verenigingen overgelaten. Hierdoor ontbreken deze
voorzieningen helaas bij Open Hof en bij de winkels aan
de Dreesstraat. Trouwens, de voorlichter van de politie,
Alwin Don, adviseert ons wel de fiets twee keer op slot te

zetten, maar zelfs bij het politiebureau in Vlissingen zijn
daarvoor geen voorzieningen, aldus beiden.

Hoe willen jullie het fietsgebruik in onze wijk
stimuleren?
’Veel ouders brengen hun kinderen met de auto naar
school. Vanwege het milieu en de veiligheid is dit onwenselijk. Ook voor portemonnee en gezondheid is het niet
goed. Bovendien leer je kinderen niet echt fietsen. Als ze
twaalf zijn, moeten ze naar het voortgezet onderwijs en
dan worden ze in het diepe gegooid. Scholen, wijkraad
en wijkcentrum moeten plannen bedenken om de wijk
fietsvriendelijker te maken. Denk bijvoorbeeld aan de
verkoop van grote fietstassen die de winkeliers, waaronder de twee fietsenwinkels, met korting kunnen verkopen’.
Zijn er hier nog verkeersplekken die onduidelijk zijn of irritatie opleveren?
’De voorrangssituatie op de kruising ChopinlaanPaauwenburgweg is veranderd. Voor veel mensen is het
er alleen maar onduidelijker en dus gevaarlijker op
geworden. Aan het fout parkeren van auto’s op de
Paauwenburgweg net voor die kruising, is nog steeds
niets gedaan. Op de kruising Sloeweg-Gerbrandystraat is
een vreemdsoortige oversteek voor fietsers gerealiseerd
met lange wachttijden. Men heeft daar voor een verkeerde oplossing gekozen, zodat maar weinig fietsers zich
hier aan de regels houden’.

Zijn er ook positieve zaken te melden?
’De Sloeweg is duidelijk verbeterd met mooie fietspaden
en goede afslagen. De rotonde ligt wat excentrisch, maar
dat is voor fietsers geen probleem. Bij het nieuwe winkelcentrum staan voldoende goede - en veelgebruikte aanleunbeugels voor fietsers. Op kleine serieuze klachten reageert de gemeente vaak snel. Zo zijn we nu in
overleg over het verminderen van hinderlijke - en vaak
onnodige - paaltjes op fietspaden. Veel van die paaltjes
zijn verwijderd’.
Jan en Tamme wilden nog kwijt dat ze graag zouden zien
dat de Klaver Vier inwoners van Paauwenburg zou stimuleren voor ritten binnen de wijk consequent voor de
fiets te kiezen. Paauwenburg heeft alles in zich om een
modelfietswijk te worden. De uitstoot van CO2 en fijn
stof omlaag brengen, gezond gedrag bevorderen, de portemonnee ontlasten en de wijk vriendelijker maken,
gaan hand in hand als we mobiel worden zonder auto.

Straatnamen verklaard

Waarom in Paauwenburg?

Ruud Verstegen en zijn vrouw Miriam zijn inwoners van Paauwenburg en Ruud is
samen met zijn broer Theo eigenaar van restaurant ’De Vissershaven’, dus zelfstandig ondernemer.

De Haydnlaan. Waar is die te vinden? Wel, de vorige keer werd de Mozartlaan verklaard
en de Haydnlaan is daar een zijstraat van. Dus blijven we dit keer in de buurt.

Haydn werd op 31 maart 1732 in Rohrau geboren als tweede van de twaalf kinderen van een eenvoudig, vroom en
vlijtig wagenmaker. De grootste wens van zijn moeder was een geestelijke uit haar zoon te zien groeien, maar gelukkig voor ons haalde de droom van vader het: die wilde er een muzikant van maken. In de huiskring werd er veel
gemusiceerd en deze volksmuziek zou zoon Joseph later nog van pas komen. Hij werd ingelijfd bij de (nu) beroemde Wiener Sangerknaben. Wenen was in die tijd de culturele hoofdstad van Europa en het had een grote muziektraditie: hof, adel en burgerij beoefenden intensief alle mogelijke muziekgenres.
Toen hij de baard in de keel kreeg en in een onweerstaanbare opwelling de pruikenstaart van een collega afknipte,
werd Haydn op staande voet ontslagen en weggestuurd uit het instituut. Hij stond letterlijk op straat en moest een
tijd leven uit de hand van enkele vrienden en bewonderaars. Later werd hij kopiist, privéleraar en begeleider bij de
zanglessen van Porpora. Deze vergoedde hem ook in de vorm van compositielessen. Uit die tijd stammen zijn eerste serenades en strijkkwartetten op bestelling van de plaatselijke adel en gegoede burgerij.

In 1759 begon zijn loopbaan als kapelmeester bij graaf Morzin, voor wiens orkestje de eerste symfonieën gecomponeerd werden. Hij trouwt met ene Maria Anna Keller. Na enige tijd leed hij onder haar onuitstaanbaar humeur en
kon gelukkig zijn hart luchten bij de negentienjarige zangeres Luigia Polzelli.
In 1760 werd hij kapelmeester bij graaf Esterhazy in Eisenstadt. Er werd een volledig nieuw slot als buitenverblijf
gebouwd, en Haydn kreeg er permanent beschikking over een voor die tijd uitgebreid orkest van 22 muzikanten. In
een ideale omgeving kon hij in volle vrijheid naar eigen smaak en inzicht te werk gaan.
Mede door de vele relaties van zijn broodheer geniet Haydn spoedig een grote bekendheid en krijgt uitnodigingen en
opdrachten uit Parijs, Londen, Amsterdam en Leipzig; ook in Amerika, Spanje en Italië werd zijn werk bekend.
Deze bekendheid kwam hem goed van pas in 1790, toen bij de dood van de vorst de kapel ontbonden werd en hij
een behoorlijk pensioen kreeg toegewezen, met behoud van de titel van kapelmeester.
Hij vestigde zich als vrij kunstenaar in Wenen, en nu had hij plots alle tijd om in te gaan op de uitnodigingen uit
Londen. Op aandringen van de violist en impresario Salomon ondernam hij twee reizen naar Engeland, waar zijn
’Londense Symfonieën’ triomfantelijk onthaald werden. Hij werd door het hof ontvangen en kreeg het eredoctoraat
van Oxford op voordracht van de beroemde muziekhistoricus Charles Burney.
De laatste jaren van zijn leven componeerde hij nog zijn twee belangrijkste oratoria: ’Die Schöpfung’ en ’Die
Jahreszeiten’ Wegens een naamverwisseling met zijn broer Johann kon hij zijn eigen doodsbericht in de krant lezen
en hij betreurde het geen uitnodiging te hebben gekregen voor de groots opgezette rouwdienst in Parijs (met o.a. het
Requiem van Mozart en een speciaal voor die gelegenheid gecomponeerd treurmotet van Cherubini), anders ’had
hij die dienst graag zelf gedirigeerd’.
Hij stierf dan ten slotte toch rustig en helder van geest middenin het bombardement van de Fransen op Wenen op
31 mei 1809.

Bel 0118-462860

Ruud woont al sinds 1969 in Paauwenburg, vanaf zijn vijfde jaar. Dat was in de Van Hallstraat. Twee jaar heeft
hij in Westerzicht gewoond, maar dat beviel hem helemaal niet. Miriam is in 1969 in Paauwenburg geboren
en woont er al heel haar leven.
Sinds elf jaar woont het echtpaar in de Mey van Streefkerklaan en dat bevalt heel goed. In een paar minuten
voert een wandeling naar het strand. Ruud en Miriam vinden het fantastisch in deze wijk, ook voor de kinderen, want die hebben volop vriendjes in de buurt. Het gedeelte van de wijk waar ze wonen verjongt nogal. Er
komen steeds meer gezinnen bij. De Verstegens hebben twee jongens, Nick van negen jaar en Niels van zeven.
Zij gaan naar de Louise de Coligny basisschool. Beide zoons zitten op voetbal en zodoende is Ruud vorig seizoen vrijwilliger bij de F’jes van Walcheren geweest en hij denkt erover, om het dit jaar weer te doen. Vroeger
voetbalde hij zelf ook en ging hij regelmatig een eind hardlopen, maar dat gaat niet meer vanwege zijn knieën. Nu kan hij tijdens de trainingen van zijn zoons nog wat hardlopen en dat is net te doen. Het stijldansen,
wat hij vroeger graag deed samen met Miriam, moest hij ook opgeven. Verder heeft Ruud niet zoveel hob
by’s, maar als hij tijd heeft luistert hij graag naar muziek en ongeveer één keer per maand gaat hij uit met
vrienden. Meer zit er niet in, want behalve twee kinderen zijn er een Golden Retriever van ongeveer tien maanden, drie katten, konijnen en twee kikkers in de vijver. Ruud weet niet waar ze vandaan komen, die kikkers.
Ze waren er ineens. Druk gezin met al die beesten.
Een vast gegeven is de vakantie in juni: twee weken Turkije. Het gezin is dit jaar voor de zesde keer in dit land
op vakantie geweest. De ouders van Miriam zijn dit jaar voor de vierde keer mee geweest en zij genieten er ook
ontzettend van.
Ruud is niet alleen mede-eigenaar van restaurant ’De Vissershaven’ sinds 1998, maar ook sinds 1995 hoofdtransport van ’DAX transport’, een bedrijf voor het vervoer van vis en visproducten uit allerlei landen, zelfs uit
Afrika.
Hiervoor werkte hij als scheepvaartagent voor een Deens bedrijf.
Miriam werkt sinds negen jaar twee ochtenden bij Ruud op kantoor; bovendien werkt ze al ruim twaalf jaar
twee ochtenden bij jeugdzorg.
Daarbij runt zij ’s avonds haar nagelstudio ’Typical Nails’. Daar heeft ze het best druk mee, alhoewel ze maar
één klant per avond kan behandelen, want een mooi resultaat vergt twee uur.
Zo ziet u maar weer: bezige bijen genoeg in Paauwenburg!

Uw advertentie in de Klaver Vier?

REDACTIE:
Sjaak van der Linde; Joop van den Berg;
Dimphy Brunke; Henk van Vlimmeren
Telefoon REDACTIE 46 28 60

Colofon

OPMAAK:
Ali Rozeboom; Izaak Brunke

SCHOO HEIDSSALO

BEZORGING: Monique Doppegieter 47 27 98
AQUISITIE: Alan Bakx
FOTOGRAFIE: Fons Wijnacker (tenzij anders vermeld)

DRUK: Grafisch bedrijf Pitman
Oplage 2800 exemplaren

Daarom in Paauwenburg
Landelijke Dag van de Mantelzorg

Dit jaar heeft het Steunpunt Mantelzorg weer een leuke
verrassing voor Walcherse mantelzorgers in petto, als
waardering voor al hun werk voor een ander.
Het thema dit jaar is: Mantelzorg is Topsport!
Op 10 november gaan middelbare scholieren, nadat ze
in twee lessen over dit thema gewerkt hebben, op pad
om mantelzorgers op heel Walcheren met een presentje
te verrassen! Wat het presentje is, verklappen we nog
niet, maar het zal zeker in de smaak vallen!

Mantelzorgers kunnen opgegeven worden om voor dit
presentje in aanmerking te komen.
Dus… kent u een mantelzorger in uw omgeving die
veelvuldig zorg verleent en het verdient om in het zonnetje gezet te worden? Geef hem of haar op bij het
Steunpunt Mantelzorg van Vrijwillige Zorg Walcheren op
tel nr. 0118 - 55 35 30, en voor de rest wordt gezorgd!
Natuurlijk mogen mantelzorgers zich ook zelf opgeven.

Gespecialiseerd in:

 Schoonheidsbehandelingen
 Microdermabrasie

(huidconditie corrigerende behandeling)

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

GE TILESSE

Alléén volgens afspraak

Danny Joosse
Boomgaard 10
4371 CL Koudekerke
Tel. 0118 55 11 71

Voor al uw schilderwerk
binnen en buiten
06 - 29145706

Burgemeester Benjamin Kolff

Na de Tweede Wereldoorlog was Vlissingen een desolate stad. Zowel de bezetting als de
bevrijding hadden een zware tol geëist. Prioriteit was natuurlijk het herstel van de
Scheldestad, direct gevolgd door noodzakelijke stadsuitbreidingen. Onze vanaf 1962
ontstane wijk Paauwenburg was daar onderdeel van.
Het was een moedig besluit van Mr. Benjamin Kolff om in die moeilijke naoorlogse
jaren het burgemeesterschap van Vlissingen op zich te nemen, vooral als je bedenkt
dat hij opvolger werd van de geroemde Carel Albert van Woelderen. Het bleek achteraf een kolfje naar zijn hand. De plannen en uitvoeringen om de havenstad er bovenop
te helpen, werden voortvarend aangepakt onder Kolffs leiding. Het leverde hem het
predikaat vakburgemeester op. Zijn devies was: hard werken en zo min mogelijk uiterlijk vertoon. Geen poespas.
Benjamin Kolff werd geboren in 1902 in Rotterdam. Na
zijn gymnasiumopleiding ging hij rechten studeren aan
de Leidse Universiteit. Zijn eerste werkgever was de
Provincie Gelderland. Kolff begon zijn loopbaan daar bij
de afdeling Waterstaat van de Provinciale Griffie.
In 1928 promoveerde de Rotterdammer tot doctor in de
rechtsgeleerdheid. Zijn proefschrift ’Autonoom havenbestuur’ werd in Leiden uitgegeven. Voor liefhebbers is
het boekwerk te raadplegen in de Zeeuwse Bibliotheek.
(foto b)
In 1929 keerde Kolff terug naar zijn geboortestad waar
hij een baan aanvaardde bij de gemeentesecretarie.
Daarnaast was hij nauw betrokken bij havenzaken als
adjunct-secretaris van de regeringscommissie
Havenbelangen Rotterdam. In 1931 wierpen de vruchten zich af van zijn kennis over havenzaken. Kolff kreeg
een hoge rang bij Havenbedrijf Rotterdam en nam bij
afwezigheid van de directeur zijn taken over.
Op 1 maart 1946 werd Benjamin Kolff benoemd tot burgemeester van Vlissingen, een ambt dat hij maar liefst
meer dan twintig jaar zou vervullen. Kolff kreeg deze
baan zonder lid te zijn van een politieke partij en dat in
een tijd waar politieke signatuur zo van belang was. In
interviews liet hij weten dat politieke geaardheid inderdaad geen item behoorde te zijn. ”Bekwaamheid moet
voorrang hebben op signatuur. Van een burgemeester
wordt toch verwacht dat hij boven de partijen staat?”, liet
hij zich dan ontvallen. Kolff was dus letterlijk en figuurlijk onpartijdig.
Naast het hoogste ambt van de stad bekleedde Kolff verschillende commissariaten zoals president-commissaris
van Hotel Britannia en Haven van Vlissingen.
Voor Vlissingen heeft Kolff al die jaren veel betekend.
Allereerst de genoemde wederopbouw van de puinhoop
die er van Vlissingen over was na de oorlog.

Een belangrijk project was de aanleg van de Sloehaven in
Vlissingen-Oost. Het is natuurlijk geen toeval geweest dat
onze havenstad in 1946 koos voor een persoon die zich
had gespecialiseerd in havenzaken.
In 1953 speelde Kolff een leidende rol in verband met de
opvang van de gevolgen van de Watersnoodramp in
1953.
Zeer nauw was hij betrokken bij de stadsuitbreidingen,
waaronder onze wijk Paauwenburg. Zoals we inmiddels
weten, werd in 1962 begonnen met de bouw van de

Vlak daarna startte particuliere woningbouw in de
Thorbeckelaan. De grote initiator van ’Plan
Paauwenburg’ was weliswaar Marinus van Popering - als
wethouder van Volkshuisvesting en Ruimtelijke
Ordening - maar Kolff leidde als voorzitter van het
College van Burgemeester en Wethouders alles in goede
banen. Over Van Popering verscheen er in Klaver Vier
van februari 2008 al een artikel. Toen stond de man in
het middelpunt waar de brug over de watergang, ter
hoogte van de Sloeweg, naar is genoemd.
In 1966 kreeg Vlissingen een nieuw stadhuis en in juli
van dat jaar werd de gemeentelijke herindeling van
Walcheren een feit. Ook hier vervulde Kolff een sturende functie.

Mensen die Kolff meemaakten kenschetsten hem als
een echte gentleman. Verder werd hij omschreven als
erudiet en belezen. Hij stond er bekend om dat hij zijn
dossiers tot in de puntjes bestudeerde. Dat leidde soms
tot irritatie richting raadsleden. Kolff eiste van hen het

a. Benjamin Kolff (bron: fotocollectie Gemeentearchief Vlissingen)

aspecten toonde hij respect. Ondanks de verwoestende
effecten van de oorlog, konden toch monumenten in
zekerheid worden gesteld.
Door zijn commissariaten verwierf Kolff net dat beetje
extra invloed, waarmee hij zich als burgemeester zijn
voordeel kon doen. De afzichtelijk impasse die zich al
jarenlang rondom Hotel Britannia voordoet, had onder
Kolff waarschijnlijk niet plaatsgevonden. Overigens ziet
het er naar uit dat ons huidige College zich nu hard
opstelt jegens de eigenaar van het hotel om een doorbraak te forceren.
Het is niet verwonderlijk dat Benjamin Kolff na zijn
aftreden ereburger werd van Vlissingen.

d. Burgemeester Kolff ontvangt een hoge gast, prins-gemaal Bernhard, ter gelegenheid van de opening van het internaat van de
Zeevaartschool in Paauwenburg op 1 oktober 1966
(bron: fotocollectie Gemeentearchief Vlissingen)

nieuwe wijk. De eerste huizen werden gebouwd op het
grondgebied van Koudekerke. Dat was een complex van
84 woningen dat op initiatief van bouwvereniging Goed
Wonen uit de grond werd gestampt. Het complex verrees

c. Eerste steenlegging van de nieuwe wijk Paauwenburg door burgemeester Kolff op 20 februari 1962
(bron: Beeldbank Zeeland, Zeeuwse Bibliotheek)
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aan de Van Bossestraat. De eerste steenlegging werd verricht door burgemeester Kolff, op 20 februari 1962.
(foto c)

door Jaco Simons

www.smb-blinkers.nl

uiterste. Bij onvoldoende kennis van zaken of een
gebrekkige voorbereiding greep hij in en vond hij hun
voorstellen ’nog niet rijp’. Met eindeloos geneuzel was je
bij Kolff aan het verkeerde adres. En dat liet hij dan merken. ”Je moet B en W niet lastigvallen met een beetje
hardop denken. Concrete discussies, gebaseerd op kennis van zaken. Daar gaat het om”
Weinig affiniteit had de oud-burgemeester met representatie en ceremoniële plichtplegingen. Hij erkende dat
die erbij hoorden, maar liever zat hij in zijn werkkamer
noeste arbeid te leveren. Natuurlijk zijn tijdens zijn
lange ambtsperiode vele hoogtepunten op dit terrein
geweest, zoals in 1947 toen Kolff het prinselijk paar
Juliana en Bernhard ontving. Een jaar later zouden die
twee overigens in het huwelijk treden. Op 1 oktober
1966 ontving de burgemeester prins-gemaal Bernhard,
die de opening van het internaat van de Zeevaartschool
een officieel tintje gaf. (foto d)
Jarenlang heeft de huisvesting van ’de blikken’ – zoals
de studenten in de volksmond werden genoemd – in
onze wijk gelegen. Zou dat de enige keer geweest zijn dat
Paauwenburg werd vereerd met koninklijk bezoek?
Kolff was blijkbaar ook te vinden voor een geintje. In
1957 speelde hij de rol van Angelius Cau in een toneelstuk dat werd opgevoerd in het kader van de viering van
het 350e geboortejaar van Michiel de Ruyter. Misschien
zijn er Paauwenburgers die hem als acteur aan het werk
hebben gezien…
Maar liefst eenentwintig jaar lang was Benjamin Kolff
burgemeester van Vlissingen, van 1946 tot aan zijn pensioen in 1967. Hij werd opgevolgd door burgemeester
Roemers.
Kolff was veelbetekenend voor onze stad. Met name zijn
kennis en belangstelling voor havenzaken hebben
Vlissingen geen windeieren gelegd. Ook voor historische

Autoruit stuk?
0800-0828

b. Titelpagina van het proefschrift dat de 26-jarige Kolff in 1928
schreef
(foto: Jaco Simons)

Als ambtloos burger vertrok hij naar het Utrechtse dorp
Amerongen waar hij in 1982 op 79-jarige leeftijd overleed. Hij ligt begraven op de Algemene Nieuwe
Begraafplaats aldaar. (foto e) Zijn graf is eenvoudig en
helaas ietwat verwilderd. Zijn naam prijkt op een grijze,
gekartelde grafsteen. Geen uiterlijk vertoon. Geen poespas. Gewoon Kolff.

e. Het graf van de oud-burgemeester van Vlissingen op de Nieuwe
Algemene Begraafplaats in Amerongen
(foto: Jaco Simons)
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Observaties

door Jan van ’t Eiland

Tekenen in het landschap

De ’Grote Oorlog’, zo heet in landen als Engeland, Frankrijk, België en Italië de Eerste Wereldoorlog. We maakten er deze zomer tweemaal kennis mee.
De eerste maal was toeval. Vlakbij onze camping in Italië vond een grote herdenking plaats. Aan de fronten in
Noord-Italië en Slovenië zijn honderdduizenden militairen omgekomen.
De tweede keer dat ging het om een doelbewust bezoek aan de slagvelden van de Somme in Noord-Frankrijk.
Ruwweg loopt het front van de Eerste Wereldoorlog in West-Europa vanaf Nieuwpoort in Vlaanderen, langs de
IJzer naar Ieper en vandaar in de richting van Arras, dan buigt het naar het oosten af en gaat het richting Laon
en Reims (langs de zogenaamde Chemin des Dames) naar Verdun en vandaar gaat het zuidwaarts richting
Straatsburg.
Dit honderden kilometers lange front, met aan de noord- en oostzijde de Duitsers en aan de west- en zuidzijde Belgen, Fransen, Engelsen, Australiërs, Zuid-Afrikanen, Nieuw-Zeelanders en nog veel meer mensen uit
overzeese koloniën, was vier jaar lang ondoordringbaar.
Aan de IJzer, bij Ieper, aan de Somme en bij Verdun zijn diverse slagen geleverd om door het front van loopgraven, prikkeldraadversperringen, mitrailleurnesten en bunkers heen te breken. Tevergeefs, en ten koste van
miljoenen doden! Uiteindelijk is de oorlog ongeveer letterlijk doodgebloed, wist eigenlijk niemand meer waar
het om ging, braken overal opstanden uit en waren het de Amerikanen die de tegen het eind de doorslag gaven,
waarna Duitsland capituleerde.
’Is er van die Eerste Wereldoorlog dan nog iets te zien?’, zo vroeg een kennis van ons zich af…
Aan de Menenpoort in Ieper wordt nog elke avond (dus 365 dagen per jaar) sinds 1918 de Last Post geblazen
ter herdenking aan de gesneuvelden bij Ieper, Passendale, Hill 62 en al die andere beruchte plaatsen. En elke
avond zijn er honderden mensen die de plechtigheid bijwonen.
Overal langs de voormalige fronten, van Nieuwpoort tot in de Elzas zijn er musea, opengestelde kazematten,
resten van loopgraven, monumenten en monumentjes en vooral de bijna onafzienbare begraafplaatsen en
massagraven.
Waar je ook komt, tref je bezoekers aan. Ik denk dat er in dagelijkse voortgang duizenden mensen langs de
voormalige fronten trekken. Opvallend is het aantal schoolkinderen. Met bussen vol bezoeken ze plaatsen als
Ieper, Péronne en Verdun, met als doel het maken van werkstukken.
Met grote regelmaat verschijnen nog studies en getuigenissen. Het lijkt er op dat nu pas de werkelijkheid van
de Grote Oorlog kan worden blootgelegd: een misdaad van vorsten, legeraanvoerders, politici en aristocratische
officieren die ver van de fronten, champagnedrinkend en kaviaar etend, de jeugd van hun land de dood injoegen…
In Nederland kennen we de Grote Oorlog alleen uit boeken en van de televisie. We waren toenmaals neutraal,
maar dat waren we niet meer toen de Tweede Wereldoorlog uitbrak, die een nóg grotere slachting onder de
wereldbevolking teweeg bracht.

Nadat de geallieerden met succes in Normandië waren geland, moest nog een belangrijke landing worden
gedaan, namelijk die op het eiland Walcheren. Bekend is hoe dit gevecht is verlopen en ook hoeveel strijd en
mensenlevens deze bevrijding heeft gekost, nadat de Walcherse kust op vier plaatsen werd gebombardeerd en
het eiland onder water kwam te staan.
Canadese en Engelse commando’s vertelden dat de landingen bij Westkapelle en Vlissingen gevaarlijker waren
dan die in Normandië.
Je hoeft Paauwenburg maar even te verlaten en de tekenen zijn in het landschap nog volop aanwezig: bunkers,
versperringen, tankgracht, stroomgat bij De Nolle.
Maar ik heb niet het gevoel dat grote groepen van onze bevolking werkelijk weten wat zich hier heeft afgespeeld.
En zeker de jeugd weet van niks.
Er staan vier goedbedoelde monumenten bij de stroomgaten en hier en daar staat een gedenkteken bij een landingsplaats. Er is een museumpje in Westkapelle en er is een groep enthousiastelingen die aan bunkerbehoud
doet.

Maar nergens is er een groot museum waar alle bekende feiten met elkaar in verband worden gebracht en waar
een totale uitleg wordt gegeven van wat zich tijdens de oorlog heeft afgespeeld op Walcheren; een museum waar
ook herdacht kan worden en waar indringend de zinloosheid van oorlogen aan de kaak wordt gesteld.
Neem als voorbeeld het museum ’In Flanders Fields’ in Ieper. Wat daar kan, moet ook hier kunnen.
In zo’n leegstaande loods op het Scheldeterrein misschien - niet zo ver van de landingsplaats aan de
Oranjemolen?

*
*
*
*
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De natuur in Paauwenburg

Mini helikopters in
Paauwenburg

door Henk van Vlimmeren

Met vrij veel water in onze wijk en veel vijvers in
de tuinen van wijkgenoten kunnen we elk jaar
genieten van prachtige libellen die zich in het
water voortplanten. Deze mooi insecten leven
graag in een natte oeverbeplanting van stilstaand
water en dat is hier volop.
Van de meer dan 70 soorten die in Nederland
leven komen er volgens recente tellingen in
Zeeland 46 soorten voor. Vijverbezitters en de
groendienst van de gemeente kunnen meewerken aan de toename van deze meest aaibare
insecten door in het water gedoornd hoornblad,
fonteinkruid en krabbenschaar op te nemen.
daardoor vallen de nuttige larven niet op en worden er minder door de vissen en de vogels opgegeten. Maar laten we eerst wat beter naar het volwassen dier
kijken.
Libellen hebben twee paar stevige doorzichtige en opvallend geaderde vleugels. De kop is van achteren uitgehold en zeer bewegelijk met het borststuk verbonden zodat het diertje zijn kop zeer ver kan ronddraaien
waardoor hij de omgeving goed kan bekijken. De ogen zijn zeer groot en kunnen wel 30.000 facetten bevatten. Daardoor zijn ze bijzonder gevoelig voor beweging in de omgeving waardoor ze in staat zijn om een prooi
op 12 meter afstand te zien.
Libellen hebben een lang en dun achterlijf dat vaak heel mooi is gekleurd. De exemplaren die we in
Paauwenburg vaak zien zijn fel blauw gekleurd. De poten zitten vlak onder de kop en dat geeft hem de mogelijkheid om zich goed vast te grijpen aan begroeiing en waardoor hij zijn prooi gemakkelijk naar de bek kan
brengen. De pootjes zijn voorzien van kleine stijve haartjes die er voor zorgen dat een gevangen prooi met
geen mogelijkheid meer kan ontsnappen. Op die manier vangen ze muggen, kleine vliegen en andere vliegende insecten.
De spanwijdte van de vleugels van de libellen die in Europa leven is meestal 11 cm maar vorig jaar hebben
we bij de zoutpannen aan de Middellandse Zee exemplaren gezien met een spanwijdte van zeker 25 cm. Een
paar dames schreeuwden toen angstig dat het daar gevaarlijk was vanwege die ’enorme muggen’!
Voor mensen is de libelle echter helemaal niet gevaarlijk. Ondanks oude volksnamen als paardenbijter en
donderbolk steken ze niet. Ze zijn zeer nuttig want ze zorgen voor het opruimen van andere insecten waar
we niet zo blij mee zijn.
Het vliegen van de libellen is opmerkelijk. Als ze in uw tuin komen is het de moeite waard om daar eens lang
naar te gaan zitten kijken. De vleugelslag is voor een insect betrekkelijk laag, ze ligt tussen 20 en 50 slagen
per seconde. Toch kunnen ze met hun prachtige vleugels fantastische manoeuvres uithalen. Ze staan stil in
de lucht kunnen haaks opzij vliegen en zelfs achteruit vliegen doen ze zonder moeite. Als ze in een rechte lijn
vliegen kunnen ze snelheden van 50 kilometer per uur halen en ze zij daarmee de snelste insecten ter wereld.
De paring van de libellen vindt meestal in de lucht plaats. Na de bevruchting van de eitjes worden die door
middel van een legboor gelegd in plantenstengels die half onder of half boven water staan. Uit de eitjes komen
larven die onder water adem kunnen halen. Ze blijven meestal enkele maanden in het water waar ze zich
voeden met andere larven van insecten en ook wel kikkervisjes en heel kleine visjes. Vooral muggenlarven
worden in grote aantallen gevangen waardoor deze vraatzuchtige larven nog nuttig werk voor de mensen
doen.

De volgende wijkkrant verschijnt half december 2008.
Hebt u een bijdrage, stuur die dan
vóór 15 november 2008 naar ons toe.
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