
Er moet nog wel heel wat water door de Westerschelde
heen en weer gaan voor dit alles gerealiseerd kan wor-
den. Wethouder Polderman beloofde tijdens een bezoek
aan Paauwenburg dat er veel groen aan het
Westduinpark zal worden toegevoegd. Maar welke groe-
ne locatie wilde hij niet zeggen. Iedere Paauwenburger
die de locale situatie kent, weet dat er maar één moge-
lijkheid is: uitbreiding ten noorden van de Verlengde Van
Woelderenlaan.

Zwakke Schakels
In feite krijgt de wethouder hier welkome hulp door het
plan Zwakke Schakels, dat ontworpen is om de zwakke
plekken in de zeewering te versterken. Daarvoor zal een
deel van het groene gebied langs de kust worden opge-
offerd. En dat heeft weer tot gevolg dat er gezocht moet
worden naar ”groencompensatie”. De betrokken instan-
ties, met name Rijkswaterstaat, het waterschap Zeeuwse
Eilanden en de gemeente Vlissingen, doen al pogingen
om het stuk landbouwgrond langs de Bachlaan door een
minnelijke schikking in bezit te krijgen. Drie heren
Kluijfhout hebben het grootste gedeelte van deze grond
in bezit. Als het tot een onteigeningsprocedure moet

komen, is er natuurlijk veel meer tijd mee gemoeid.
In ieder geval kunnen de Paauwenburgers er wel reke-
ning mee houden dat het gemeentebestuur zich niets
zal aantrekken van de geluiden uit de wijk. De geschie-
denis heeft dat wel geleerd. Destijds was bijna de hele
wijk tegen al te moderne kunst in de wijk, maar de bol-
len, de zuurstokpalen, de stalen gevaartes kwamen er
toch. De wijk was ook tegen het sluiten van de belangrij-
ke wandelweg door het tennispark, maar zelfs de raads-
leden gingen er mee akkoord dat ze bij die zaak niets te
vertellen hadden. De skatebaan lag er voor iemand er
iets van kon zeggen.

Zwabberend
Op z’n minst kan van een zwabberend beleid worden
gesproken. Al in 2003 speelde de gemeente met de
gedachte ”recreatieve ontwikkelingen” in het Nollebos
en het Westduinpark van de grond te laten komen. Er
werd gesproken over een golfbaan, een manege, nog een
horecagelegenheid, een skateroute en, jawel ook toen al,
verplaatsing van de reptielezoo van de binnenstad naar
het Westduinpark. Paauwenburg kwam toen werkelijk in
opstand. Bij een protestvergadering in het Open Hof

puilde de zaal uit. De accommodatie was afgeladen vol
en tientallen mensen bleven buiten voor de ramen staan
of gingen ten einde raad maar weer naar huis. De toen-
malige wethouder Kees de Keijzer moest al zijn rede-
naarstalent aanwenden om de zaak tot bedaren te bren-
gen. We hebben geen enkel plan om een nieuw project
tot ontwikkeling te brengen, van wijziging van het
bestemmingsplan is geen sprake, bezwoer hij.

Toeristische stad
De onrust was ontstaan door het ondoorgrondelijk
beleid van de gemeente. Nog maar enkele jaren eerder
had de gemeenteraad het groenstructuurplan aangeno-
men. Daarin werden met grote nadruk juist het Nollebos
en het Westduingebied genoemd als gebieden, die groen
moeten blijven. Maar wie schetst de verbazing van de
Paauwenburgers toen in 2003 plotseling een gemeente-
lijke nota verscheen, genaamd ”de toeristische stad
Vlissingen”.
En wat stond daar plompverloren in: ”Dit gebied
(Nollebos en Westduinpark) is interessant om een
meerwaarde toe te voegen aan het toeristische product.
Er zijn mogelijkheden tot combinaties van verblijfsre-
creatie en actieve tijdsbesteding, bijvoorbeeld een golf-
baan”. Ook werd gerept van ”voorzieningen en attracties
van groter formaat in Westduin”. De ambtenaren die
deze nota produceerden vonden het ook wel een goede
idee het Nollehoofd uit te bouwen tot een volwaardige
pier en te voorzien van een drijvend eiland. Na de
stormachtige protestvergadering van 2 oktober 2003 in
het Open Hof hebben we van die nota nooit meer iets
vernomen.
Maar deze geschiedenis leert wel dat de Vlissingers op
hun hoede moeten blijven. Voor je het weet voelt een
ambtenaar zich weer een reïncarnatie van Jules Verne,
die Nollebos en Westduinpark wil volplompen met ste-
nen en beton.

Nieuwjaarsreceptie
op zaterdag 10 januari

Op zaterdag 10 januari kunnen alle Paauwenburgers
elkaar in het wijkcentrum Open Hof de hand druk-
ken vanwege het nieuwe jaar. Ook is dit een bijeen-
komst waar van gedachten kan worden gewisseld
over het wel en wee van de wijk in het afgelopen jaar
en vooral wat we aan ideeën willen spuien voor 2009.
Vandaar ook dat de receptie wordt georganiseerd
door de gemeente Vlissingen, de Wijkraad Paauwen-
burg en de Stichting Wijkcentrum Paauwenburg.
Burgemeester Wim Dijkstra zal aanwezig zijn, even-
als vertegenwoordigers van wijkraad en stichting.
De bijeenkomst staat open voor jong en oud; ieder-
een is dus van harte welkom.
Plaats: Wijkcentrum Open Hof, Alexander Gogelweg.
Deur open: 15.30 uur. Aanvang bijeenkomst 16.00
uur - einde 18.00 uur.
Voor iedereen een gratis drankje en hapje!

Wedstrijd Kerstverlichting
Wie heeft in deze donkere tijden de mooiste, crea-
tiefste, opzienbarendste, beschaafdste, wildste of
wervelendste Kerstverlichting in Paauwenburg?
Elk jaar bepaalt een jury, samengesteld door de
Stichting Wijkcentrum Paauwenburg wie in de prij-
zen vallen en ook dit jaar zal dat weer gebeuren.
Burgemeester Dijkstra zal de prijswinnaars bekend
maken tijdens de Nieuwjaarsreceptie.

Kerst in Majoraat
Het Majoraat organiseert op dinsdag 23 december
een kerstavond, met medewerking van drie groepen:
cabaretgroep ’Oud of Control’; koor ’de Zingende
Zilvermeeuwen’ en de zanggroep ’Zokantook’.
Plaats: Grote zaal Majoraat, Van Hogendorpweg 58a,
tel. 0118 471103. Aanvang: 20.00 uur; entree € 4,
inclusief koffie. Wie belangstelling heeft: snel opge-
ven, want ’op is op’…

Reünie Christelijke ULO
Op 17 januari a.s. is er een reünie van de examen-
klassen 1961 en 1962 van de Christelijke ULO in
Vlissingen. Het is goed denkbaar dat er in
Paauwenburg mensen wonen die tot deze examen-
groepen behoren. De reünie wordt gehouden in het
Arsenaal, Zeilmarkt, aanvang 16.30 uur. Er is een
initiatiefgroep, bestaande uit Joop Meulmeester, Kees
de Rijke, Els van Iren en Jaap Ventevogel.
Belangstellenden kunnen zich melden via tel. 0118
417272 of 473394; email BSBM@zeelandnet.nl of
cdr@kpnplanet.nl. Ook info op schoolbank.nl onder
zowel chr. ulo als chr. mulo

Kerstkerkdiensten in Open Hofkerk
Kerstavond, 24 dec., 19.30 uur: kerstvesper m.m.v.
Geneviève Risseeuw, dwarsfluit en Janny Lous, orgel.
Kerstmorgen, 25 dec., 9.30 uur: gezinsdienst m.m.v.
kinderkoor De Vrolijke Noot.
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WIJKKRANT VOOR PAAUWENBURG

Samen werken aan wonen

je thuis voelen

voor jong en oud

geborgenheid

buitenspelen

Sterk
door

service

Badhuisstraat 16, Vlissingen
telefoon 0118-414014

E-mail:makelaar@bertbimmel.nl

WWW.BERTBIMMEL.NL

Dourlein Accountants & Adviseurs
...een persoonlijke, pro-actieve klantbenadering

en professionele dienstverlening

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

Reptielenzoo komt bijna zeker in Westduinpark
Er hoeft nauwelijks meer aan getwijfeld te worden: binnen afziebare tijd verhuist de
reptielenzoo Iguana van de Vlissingse binnenstad naar het Westduinpark, dat nu nog
als een groene long langs de wijk Paauwenburg ligt. Juister is wellicht om te zeggen
dat Iguana zal verhuizen van het Bellamypark naar het uitgebreide Westduinpark.
Want het is ook zeker dat de brede strook landbouwgrond die langs de Bachlaan en
tussen de Verlengde Van Woelderenlaan en de Galgeweg ligt, als ”natuurcompensatie”
aan het park zal worden toegevoegd. Wethouder Piet Polderman werkt aan een nieuw
bestemmingsplan voor dit hele gebied en een van de mogelijkheden is dat daar een
plaats wordt ingeruimd voor de reptielenzoo. Een andere (maar zeker meer omstre-
den) mogelijkheid is dat Iguana in de buurt komt van het huidige parkeerterrein aan
het begin van de Zwanenburgweg.

DDee  rreeddaaccttiiee
vvaann  ddee
wwiijjkkkkrraanntt  KKllaavveerr  VViieerr
wweennsstt  aallllee  iinnwwoonneerrss
vvaann  PPaaaauuwweennbbuurrgg
eenn  ddee  aaddvveerrtteeeerrddeerrss
ffiijjnnee  ffeeeessttddaaggeenn
eenn  eeeenn  ggeelluukkkkiigg  nniieeuuwwjjaaaarr



Activiteiten in Paauwenburg
Open Hof activiteiten 
Maandagmorgen Yoga, Diana v.d. Gaast 430757
Maandagavond 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

Donderdagmorgen Damesrecreatiegym, O.N. 479192
Donderdagmiddag Bridgeclub ’Open Hof ’ 411734
Donderdagavond Klaverjasclub, hr. Jouvenaar 468550
Donderdagavond Cursus Streetdance

Shanila Kalpoe 06-18030542
Donderdagavond Div. beleggingsclubs 06-30683851
Elke 1e v.d. mnd. Hobby Computer Croep

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

werkgroep fotografie 490344
Donderdag diverse bijeenkomsten:

U.V.V. 466665
Wijkraad Paauwenburg
Regenboogflats

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

Vaste activiteiten in Campus de Ruyter
Ma.morgen 10.00-12.00 Senioren bridgemorgen
Ma.morgen 10.00-12.00 computer instr.-mevr. Polman
Ma.morgen 10.00-12.00 Toneelgroep Up 50
Ma.middag 13.30-15.30 senioren creamiddag 
Ma.middag 14.30-16.30 Zanggroep ’Zokantook’
Ma.middag 14.00-16.00 computer instr.-mevr. Wagenaar
1e di. vd mnd: 10.00-12.00 computer overleg

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

Di.avond 19.30-21.30 Crea diverse technieken
Woe.morgen 10.00-12.00 Cabaretgroep
Woe.middag 13.30-16.00 koersbal
Do.morgen 10.00-11.00 Seniorengym
Do.morgen 10.00-12.00 Computer gev. dhr. Keulemans
Do.middag 13.30-15.30 Line-dance
Do.middag 13.30-15.30 Crea diverse technieken
Vrij.morgen 10.00-12.00 Computer instr. mevr. Castelein
Vrij.morgen 10.00-12.00 De Zingende Zilvermeeuwen
Vrij.middag 13.30-16.00 koersbal

Majoraat tel. 0118-471 103 - website: www.majoraat.nl
Ma. t/m vrij. Open Tafel. Aanmelden voor 10.00 uur!!! Info of aanmelden: tel. 0118-471 103 (09.00-16.00 uur)
Inschrijven voor workshops, kaartverkoop dansavonden en informatie ma. t/m vr. 09.00-15.00 uur tel.: 0118-471 103

Bijzondere activiteiten Stichting Majoraat
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

10 jan. 11.00-13.00 Nieuwjaarsbijeenkomst

Activiteiten door anderen in Campus de Ruyter
Ma.avond Bridgegroep ’Scaldis’, tel.info 474666
Di.middag Bieb 55+ 13.30-16.00 uur
Di.avond Bridgegroep ’Sans-a-tout’, tel. info 641 520
Woe.avond Boccia Boules Plesant, inl. tel. 06-13676825

Do.middag Bieb 55+ 13.30-16.00 uur
Do.avond Rounddance ’North Sea Dancers’, tel. 471 293
Vrij.avond Squaredance ’North Sea Dancers’, tel. 471 293
Zat.avond Linedance ’Saturday Night Dancers’

tel. 06-17552325

EXTRA ACTIVITEITEN OPEN HOF:
Nieuwjaarsreceptie wijkcentrum Open Hof op 10 januari 2009 om 16.00 uur, einde om 18.00 uur. Bekendmaking winnaars
mooiste kerstverlichting.
In  het ’Open Hof ’ is 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  

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.

don.avond 19.00-20.30 Ik (k)en mezelf 13-16 jr.
vrij.middag 15.30-16.30 kindermeditatie 8-12 jr.
vrij.avond 18.30-19.30 ouder & kindmeditatie 8-18 jr.
vrij.avond 20.00-21.00 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

Paraplu - openingstijden
(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,-

Gemeente Vlissingen 487000

Burger Participatie P. Stok 487459

Serviceteam Openbare ruimte:

Losse tegels, graffiti e.d. 487464

Afvalverwijdering: grof vuil 487452

Openbare Verlichting 487456

Groenvoorziening 487372

Streekziekenhuis Walcheren 425000

Huisartsenpost:

Avond- en weekenddiensten 0900-1985

l’escaut Woonservice:

storing liften, verwarming e.d. 422300

Politie, algemeen nummer 0900-8844

Belangrijke telefoonnummers

AAtteelliieerr  FFrrööbbeell  &&  FFrraannjjee
Verrassende meubels 
en fröbels

Elke donderdag open van 10.00
tot 16.00 uur of op afspraak

Stap gerust vrijblijvend binnen

Ellen Korstanje
Groen van Prinstererlaan 118
4384 CK Vlissingen - 0118-471812

De Foto Van Fons

E-mail: info@fysiopaauwenburg.nl
Website: www.fysiopaauwenburg.nl

Gerbrandystraat 56a
4384 NJ Vlissingen

Telefoon 0118-465474 - Fax 0118-463487

Praktijk voor fysiotherapie en kinderfysiotherapie

--- PAAUWENBURG ---

Scheldestraat 54
Vlissingen - Tel.: 0118-417423

wenst u een goedgekleed 2009
in januari

SHOP VOOR BIJNA NOP
Gesloten van:

24 december tot 8 januari



Op 31 januari stopt Meulmeester (60) met zijn direc-
teurschap. Weliswaar gaat zijn pensioengerechtigde leef-
tijd pas twee jaar later in, maar hij heeft nog een grote
hoeveelheid verlof tegoed, vandaar.
Wie vroeger in Zeeland op niveau wilde studeren, had
slechts een beperkte keus. Eigenlijk waren er alleen de
HTS en de Kweekschool. De Kweekschool leidde op tot
onderwijzer en kende twee niveaus: de gewone akte en
de zogenaamde hoofdakte. Die laatste was nodig om
schoolhoofd te kunnen worden. De studie hoofdakte
was allerminst een managementopleiding. Wél was een
afgeronde studie-Kweekschool een pre voor allerlei
beroepen buiten het onderwijs en die brede kennis van
taal, literatuur, cultuur en geschiedenis vergden.
Journalisten van naam, zoals Henk van Randwijk (eerste
hoofdredacteur van Vrij Nederland) en Koos Postema
zijn afkomstig van de Kweekschool.

Rode draad
’Het hoofd der school moest er voor te zorgen dat er een
leerplan was en dat er schriften, tafels en stoelen waren’
zo omschrijft Wim Meulmeester het vak van boven-
meester, zoals dat decennia lang werd uitgeoefend en hij
kan het weten want op 26-jarige leeftijd werd hij al
schoolhoofd in Rotterdam-Noord.
’Dat was een heel andere wijk dan waar ik voor het eerst
voor de klas stond, namelijk in Rotterdam-Zuid, waar ik
ook een grote havenstaking meemaakte. Op school zag
je de ouders niet of nauwelijks. Vrij logisch eigenlijk,
want het merendeel was havenarbeider en men ging
vroeg aan de slag. Het werk was zwaar en als de mensen
’s avonds thuis kwamen, dan waren ze te moe om zich
met de school te bemoeien. Het waren recht-door-zee-
ouders, die achter het onderwijzend personeel bleven
staan als er wel eens in een kinderarmpje werd gekne-
pen…
In Noord was het anders. We hadden een jong en ambi-
tieus team, de oudste van ons was 28. De ouders - veel
van hen waren middenstander - hadden veel interesse
in wat er op school gebeurde’, aldus Wim Meulmeester.

En er gebeurde dan ook iets wat als een rode draad door
de verdere carrière van Meulmeester heen loopt.
De Rotterdamse school werd namelijk omgevormd tot
een Jenaplanschool, een onderwijsrichting die de leer-
ling centraal stelt en niet de stof, en die veel ruimte geeft
aan gesprekken, spel en creativiteit en waar in niveau-
groepen wordt lesgegeven. In zijn verdere loopbaan is
Meulmeester blijven zoeken naar vernieuwing en verbe-
tering in het onderwijs. Daarbij is hij ook zo reëel te
onderkennen dat niet alles wat anders is, per definitie
een verbetering is.

Staartdeling
Gevraagd naar de huidige kwaliteit op het gebied van
rekenen en taal, wordt hij wat voorzichtig.
’Leerlingen van tegenwoordig presteren echt niet op een
lager niveau dan die van 30 jaar geleden. Integendeel, ze
hebben op tal van gebieden veel meer vaardigheden en
dat geldt ook voor een vak als rekenen. Ze leren niet
meer allerlei dingen uit hun hoofd, maar ze zijn beter in
het toepassen van hun kennis’.
’Kinderen van tegenwoordig worden ook veel beter
getraind in het begrijpen van moeilijke teksten.
Als je bijvoorbeeld ziet hoe handig kinderen zijn in het
opzoeken van allerlei informatie, hoe ze zich op de
wereld oriënteren en wat ze er mee doen! Ze maken
werkstukken en ze houden presentaties voor de klas.
Dat konden wij vroeger op de lagere school toch op geen
stukken na?
Natuurlijk hoor ook ik de kritiek op het onderwijs en
natuurlijk moet je daar niet de ogen voor sluiten, maar
bedenk wel dat er altijd golfbewegingen zijn geweest.
Misschien zijn we hier en daar wat doorgeschoten en
daar moeten we dan iets aan doen’.
’Het weer aanleren van de staartdeling misschien, want
als ik tegenwoordig kinderen een deelsom zie maken,
dan vraag ik me werkelijk af wat ze aan het uitspoken
zijn?’
’Ik denk dat we daar inderdaad eens goed naar moeten
kijken en ook ik erger me eraan dat aspirant-

Pabostudenten een taal- en rekentoets moeten doen om
te worden toegelaten! Dat is van de gekke, want iemand
die hiervoor zakt, is dus ten onrechte in het bezit van
een HAVO- of VWO-diploma. Zeker op het niveau van het
voortgezet onderwijs en het HBO moeten werkstukken
óók worden beoordeeld op de kwaliteit van de
Nederlandse taal’.

Mooie namen
In augustus 1979 kwam Wim Meulmeester terug naar
Zeeland, als directeur van de Van Daleschool in Oost-

Souburg; vervolgens oefende hij dezelfde functie uit op
’De Vlieger’ in Westerzicht en na een ’bovenschoolse’
periode, waarin hij management uitoefende over drie
scholen, werd hij in 1999 directeur van de Theo
Thijssenschool. In 2002 kreeg de huidige school vorm,
door de fusie met de Paauwenburgschool, gevolgd door
de integratie op één locatie, onder de naam Theo
Thijssen-Paauwenburg, Archipelschool.
De school heeft momenteel 360 leerlingen, 25 leer-
krachten en 3 ondersteunende medewerkers.
Meulmeester heeft zich altijd sterk gemaakt voor het
behoud van de naam ’Theo Thijssen’. Er zijn teveel
mooie schoolnamen ”weggegooid”, zo vindt hij.
’Denk maar eens aan de Van Daleschool, de Pieter
Louwerseschool en de Frans Naereboutschool - die nu
gelukkig weer terug is!’
Qua omvang, onderwijssysteem en taken is een heden-
daagse basisschool niet meer te vergelijken met de lage-
re school van vroeger en dat geldt zeker voor de eisen die
aan een schooldirecteur worden gesteld.
’Ik moet aan loopbaanbegeleiding doen van het perso-
neel, leerkrachten beoordelen, functioneringsgesprek-
ken voeren, coachen, kortom een personeelsbeleid voe-
ren. En een schooldirecteur moet beleid voeren, bij-
voorbeeld in financiële zin, maar hij moet ook een koers
uitzetten hoe de school zich in de samenleving beweegt.
Dat betekent bijvoorbeeld overleg voeren met instellin-
gen als de gemeente, de GGD, en de provinciale wel-
zijnsorganisatie Scoop’.

Je staat dus niet vaak meer voor de klas?
’Ik sta nooit meer voor de klas. Dat doen anderen. Ik
denk dat ik er niet meer op mijn plaats zou zijn, omdat
ik veranderd ben. Misschien komt dat wel doordat ik me
sinds de kweekschool aangetrokken voelde tot
’managen’: besturen, leiding geven, dingen verande-
ren…
Ik heb mezelf altijd voorgehouden dat de school een spil
in de samenleving is. Een school moet een ”levend iets”
zijn waar kinderen en mensen uit allerlei lagen van de
maatschappij samenkomen en waar gewerkt wordt aan
de toekomst van de kinderen op een leeftijd dat je ze een
goede koers voor later kunt aanbieden. Dat is trouwens

ook een pluspunt in vergelijking met vroeger: je hebt als
school veel meer mogelijkheden om de zaken in te rich-
ten en af te stemmen op de omgeving’.

Leerlingenraad
’Een school moet meelopen met ontwikkelingen in de
samenleving.
Zo waren wij de eerste met een leerlingenraad: 7 kinde-
ren uit de groepen 5 tot en met 8 die mogen meepraten
over de school en het onderwijs. 
Ook hebben we een onderzoek laten doen wat de ouders
en kinderen van de school vinden. Uitkomst: de ouders
geven de school een negen en de kinderen een dikke
acht. Dat verschil komt doordat de kinderen vinden dat
er nóg meer door het schoolteam moet worden gedaan
tegen het pesten.
Als je me dus vraagt waar ik trots op ben, dan is het de
plaats die we met z’n allen de school hebben gegeven in

Paauwenburg en de goede contacten met de ouders en
de kinderen!’
Zoals het er nu naar uitziet is er eind januari nog geen
opvolger voor Meulmeester. Er is breed geadverteerd,
maar de respons was niet wat men ervan verwachtte en
dat lijkt wat onbegrijpelijk, want de Theo Thijssen-
Paauwenburgschool heeft een overzichtelijk aantal leer-
lingen, ligt in een prachtige, rustige wijk, vlak bij natuur,
zee en strand en er is een jong, enthousiast schoolteam.
Wim Meulmeester: ’Schooldirecteur is een vak met veel
verantwoordelijkheden en je moet die uitdaging willen
aangaan en aankunnen. Een rol speelt ook dat het
onderwijs ”vervrouwelijkt” en het is een feit dat veel
vrouwen de directeurstaak er niet bij willen hebben.
Op de Pabo wordt trouwens het vak van schooldirecteur
nog steeds niet aangeleerd.
Wél is het mogelijk een ’minor’ te doen, een soort vrij-
willige keuze voor een aanvulling op de studie’.
Meulmeester gaat nu een Pabo-student begeleiden die
geïnteresseerd is in schoolleiding. 
Stilzitten is er dus voorlopig niet bij, want hij gaat zich
ook inzetten op andere gebieden die met schoolmana-
gement te maken hebben, zoals mensen te ”scouten”
voor het vak van schooldirecteur en ze op te leiden of
aanvullenden cursussen te geven, via instellingen als
RPCZ, Archipel en de Hogeschool Zeeland.

Verantwoordelijkheid en Kennedy
’Sommige kinderen lopen door allerlei omstandigheden
het risico dat ze later ontsporen. Meestal signaleren we
dat al op school. En ook de school beschouwt het als
haar taak hier wat aan te doen, maar uiteraard binnen
onze mogelijkheden. Een voordeel is dat de kinderen op
de basisschool meestal nog niet aan het puberen zijn,
zodat  ze over het algemeen nog gevoelig zijn voor gezag
en correctie, maar ook wij lopen tegen de grens op tot
hoever onze verantwoordelijkheid reikt. De school kan
niet de totale opvoeding overnemen.
Dus, als het om de toekomst van kinderen gaat dan han-
teer ik ten opzichte van ouders graag een variant op een
uitspraak van president Kennedy: vraag je niet af wat de
school voor je kind kan doen, maar wat je zelf voor je
kind kunt doen’.

Wim Meulmeester gaf vorm aan onderwijs in Paauwenburg

Een onderwijsman met ambities
Vroeger waren de burgemeester, de dominee of pastoor, de dokter en het hoofd der
school personen van aanzien. Deze notabelen te weerspreken gebeurde slechts zelden
en hun invloed op de samenleving was dus groot. Als Wim Meulmeester, directeur van
de Theo Thijssen-Paauwenburgschool, binnenkort afscheid neemt, vertrekt er welis-
waar geen notabele maar toch een persoon die in Paauwenburg grote naamsbekend-
heid heeft en die een stempel heeft gedrukt op de koers van het onderwijs in de wijk.

Omdat ik, net als veel Paauwenburgers van mening
ben dat het Nollehoofd nog net in Paauwenburg ligt,
is het goed het volgende te melden.
Bij de werkzaamheden die door het projectbureau
Zeeweringen volgend jaar aan de boulevards plaats-
vinden is ook versterking voorzien van het
Nollehoofd.

Op een openbare bijeenkomst op 28 oktober in hotel
Arion opende wethouder Rob van Dooren een inte-
ressante voorlichtingsbijeenkomst waarin in detail
uitleg werd gegeven over de geplande werkzaamhe-
den aan de boulevards Evertsen en Bankert.
Beide boulevards zullen over een lengte van 1,5 kilo-
meter worden versterkt met breuksteen en gietasfalt.
Op drie plaatsen, waarschijnlijk tegenover Arion, de
zeevaartschool en Truida zullen ten behoeve van de
badgasten zonneterrassen worden aangelegd.
Het Nollehoofd zal rondom worden versterkt met
gebruikmaking van breuksteen en gietasfalt. Om dat
werk te kunnen uitvoeren zal het paviljoen Panta
Rhei tijdelijk naar het Westen worden verplaatst maar
als het werk achter de rug is zal het worden herplaatst

direct naast het Nollehoofd, samen met een uitkijkto-
ren voor strandwachten.
Over het versterkte Nollehoofd komt geen trap maar
de helling zal zodanig zijn dat men er gemakkelijk
over kan lopen. De bunker blijft als markant histo-
risch bouwwerk gehandhaafd en het pad op de dijk
zal worden geasfalteerd.
De werkzaamheden beginnen op 1 maart en zullen
vrijwel zeker voor Pasen zijn afgerond.
Hoewel er grote hoeveelheden materiaal moeten wor-
den aangevoerd zal men de omwonenden zoveel
mogelijk ontzien. Op de boulevard zal alleen maar
tegen het eind van het werk bij de Coosje
Buskenstraat werkverkeer plaatsvinden waarbij vol-
doende maatregen zullen worden getroffen om de
veiligheid te waarborgen. Verkeersregelaars of tijde-
lijke verkeerslichten kunnen een oplossing zijn. De
enorme hoeveelheden steen zullen per schip worden
aangevoerd en bij hoog water direct ten westen van
het Nollehoofd op het strand worden gelost en daar-
vandaan naar de bestemming worden getranspor-
teerd.

Henk van Vlimmeren

Van links naar rechts: Kim Wielemaker, Inez Kruik, Nick Belzer, Wim Meulmeester, Jasmijn van der Meer, Kyla Siewe, Johan de Groot, Anika
Roland

Versterking Nollehoofd
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�ieuws van de wijkraad
door Henk van Vlimmeren

Bezoek College
Zoals u elders in deze krant kunt lezen bezocht het
College van B&W op 6 november onze wijk.
In een paardentram werd een route gereden die vooraf
was uitgezet door de wijkraad en de ambtenaar
Leefomgeving.
Het gezelschap in de paardentram bestond uit het
College van B&W, enkele ambtenaren en een afvaardi-
ging van de Wijkraad Paauwenburg. Tijdens de rit kon-
den de knelpunten worden bekeken en genoteerd en
kon gelijktijdig worden genoten van onze mooie en toch
wel rustige wijk.
Er zijn druk notities gemaakt, evenals op de daarop vol-
gende bijeenkomst met de wijkbewoners.
Natuurlijk kon niet overal gelijk antwoord op worden
gegeven maar de wijkraad zal nauw contact houden en
u informeren via deze krant.

Iguana
Een punt van grote zorg bij veel wijkbewoners wordt
gevormd door de suggesties dat de reptielenzoo vanaf
het Bellamypark naar het Westduin zou kunnen worden
verplaatst. In het nieuwe bestemmingsplan dat binnen
afzienbare tijd verschijnt, zal hierover meer blijken. De
verantwoordelijke wethouder Polderman kreeg vanuit de
zaal veel bezwaren te horen tegen de verdere verstening
van dit gebied. In het verleden werd vastgesteld dat ver-
stening van dit groengebied beslist ongewenst is. Al eer-
der heeft de wijkraad contact met de gemeente opgeno-
men en er op gewezen dat de Gemeenteraad op 26 okto-
ber 2006 een amendement heeft aangenomen dat stelt
dat geen grootschalige uitbreiding en bebouwing van het
Westduingebied/Saunapark mag plaatsvinden, uiteraard
met uitzondering van wat er al is en wat nodig is in ver-
band met de dijkversterking.
De wijkraad Paauwenburg rekent er op dat de gemeente
zich daaraan zal houden.

Nu inmiddels is gebleken dat de ’Kanovijver’ te koop is,
kan worden overwogen deze oude gebouwen af te bre-
ken en daar iets moois voor in de plaats te zetten. 
Laat ons daarover eens uw mening aan ons horen
dan kunnen wij bij toekomstige gesprekken daar
rekening mee houden.
Bij deze gedachtengang hoort ook een plan waar de
auto’s van de bezoekers moeten worden geparkeerd.

Hardrijders in de wijk
Helaas moet worden vastgesteld dat het veel te hard rij-
den in de wijk nog steeds plaatsvindt. Als bewoner van
een aanlooproute van een van de scholen moeten wij
wél vaststellen dat het grootste deel van de snelheidover-
treders bestaat uit ouders van kinderen die naar school
worden gebracht of daar worden afgehaald.
De schoolbesturen hebben al talloze malen een beroep
op de ouders gedaan om zich te beheersen maar het
helpt jammer genoeg niet.
Bij de gemeente is het probleem bekend en men gaat
daarom in januari/februari tijdelijke snelheidsmetingen
verrichten op de A. Gogelweg en de Van Hogendorpweg.
Als de gegevens eenmaal bekend zijn verwachten wij
natuurlijk dat dan gepaste maatregelen worden geno-
men om aan de onveilige situatie een eind te maken.

Hangjongeren
Vorig jaar heeft l’escaut in de Colijnstraat mosquito’s
geplaatst. Dat zijn apparaten die een zeer hoge toon ver-
oorzaken die alleen maar door jongeren kan worden
waargenomen. En dat heeft geholpen, want ze hebben
hun heil elders gezocht. Het is daarom jammer dat
minister Ter Horst nu gaat bekijken of het wel toegestaan
is om deze mosquito’s te gebruiken. Typisch ’weg-met-
ons’ gedrag dus! 

Service Team Openbare Ruimte
Er zijn goede resultaten te melden over de activiteit van
dit Service team. Voor problemen in de openbare ruim-
te (dus niet de buren of over l’escaut objecten) met graf-

fiti, stoeptegels, rotzooi en overlast kunt u contact opne-
men met dit team en dan wordt er snel wat aan het pro-
bleem gedaan. Neem contact op met telefoon 487500 of
vul een formulier in op www.vlissingen.nl/formulieren.

Graffiti
Wij hebben de gemeente wederom attent gemaakt op de
graffiti in onze wijk. Helpt u mee door het Service Team
te melden als u graffiti aantreft.
De Wijkraad heeft na een half jaar wachten wederom
aan Delta verzocht de rotzooi van hun opstallen te ver-
wijderen. We hopen er het beste van, maar blijven door-
gaan met rappelleren tot de rommel is verwijderd.

Kunst in de wijk
Tijdens een openbare vergadering ongeveer een jaar
geleden werd gevraagd bordjes te plaatsen bij de kunst-
werken in de wijk of liever in heel Vlissingen. Dat was
een goed idee dat de wijkraad direct heeft doorgespeeld
naar de gemeente, die daarop positief reageerde. Er zou
naar gestreefd worden om het project op te zetten en
gelijk op de site van de gemeente aanvullende informa-
tie ter verstrekken.
Helaas, het is nog niet gebeurd en daarom hebben wij
contact opgenomen met de Beleidsmedewerker Cultuur
van de gemeente die ons beloofde de zaak opnieuw te
gaan bespreken en ons op korte termijn over de resulta-
ten te berichten.
Wij houden u op de hoogte.

Skatepark
Klachten over het nieuwe Skatepark bleken onterecht,
omdat het werk daar nog niet klaar is. Er komen bestra-
ting en grotere afvalbakken dan die er nu tijdelijk staan.
Ook zal toezicht worden geregeld.

Schade aan grasperken
Een klacht die elk jaar opnieuw voorkomt, betreft de
manier waarop gras in plantsoenen en parken wordt
gemaaid. De machines die hiervoor worden gebruikt
zijn veel te zwaar waardoor ze, vooral bij vochtig weer,
flinke sporen achterlaten in de grasmat. Wethouder van
Dooren zal er achter aan gaan.

Speelbos 
Na de vergadering van 8 oktober werd door de heer K. de
Lange van Staatsbosbeheer een uiteenzetting gegeven
over de mogelijkheid een speelbos voor kinderen in
Paauwenburg te realiseren. Een speelbos is geen speel-
tuin maar een leuk stukje natuur met klim- en klauter-
mogelijkheden in houten voorwerpen of levende
bomen. De wijkraad bestudeert op het ogenblik deze
mogelijkheid en heeft inmiddels de gemeente verzocht
samen met de wijkraad en Staatsbosbeheer tot een plan
te komen.
Wij zullen u via de media op de hoogte houden van de
vorderingen van dit project. 

Rotzooi op het strand
Tijdens de bespreking met het College werd zeer terecht
een opmerking gemaakt over de vervuiling van het
strand. Er spoelt veel aan en de afvalbakken zijn overvol.
Daarbij bleek dat het schoonmaken van het strand wordt
beëindigd op 15 september.
De vergadering werd toegezegd dat men zal denken over
een verlenging van de schoonmaakperiode. Nog beter
zou het zijn ook in de winter zo nu en dan een reini-
gingsronde te maken om alles op te ruimen wat de
Noordzee en de Schelde uit België op het strand achter-
laten.

Kerstboom
Het verzoek van de wijkraad om een mooie kerstboom
te plaatsen is ingewilligd. De boom staat bij het winkel-
centrum waar groenteman Hans Vers de elektriciteit
voor de lampje verzorgt. Het optuigen van de boom is
gedaan door leden van de wijkraad en kinderen uit de
buurt.

’Vanaf 1955 tot 1983 heb ik met veel plezier gevoetbald.
Ook zat ik in de redactie van ons VCV-voetbalblad. Aan
milieuzaken was ik tot 1970 nog niet toe. Pas tijdens
mijn werk bij de voormalige gemeente Valkenisse kreeg
ik te maken met bestrijdingsmiddelen, afvalproblema-
tiek en milieuzaken. Ik produceerde bijvoorbeeld een
diaserie met mijn toen nog jonge zonen en liet zien hoe
het afval op het strand aanspoelde en hoe badgasten het
door hen gebruikte stukje strand achterlieten. Ik mocht
die serie ook buiten Zeeland vertonen. Met veel passie
werd ik later voorzitter van Groenbeheer Zeeland’ aldus
Krijger.
’Ik ben bij het MicMec gekomen, nadat Doede Holtkamp
aftrad er een nieuwe voorzitter nodig was. 
Nog steeds is er een groot financieel probleem. De
gemeenten Middelburg, Veere en Vlissingen verstrekken
jaarlijks een halve euro subsidie per inwoner, terwijl
andere Zeeuwse gemeenten het dubbele op tafel leg-
gen…
Hoewel het personeel en de vele vrijwilligers keihard
werken, is er bijvoorbeeld geen geld om lesmateriaal
voor het onderwijs te actualiseren of nieuwe initiatieven
te ondernemen. En het Mic-Mec kampt met de maat-
schappelijke ontwikkeling van schaarste aan vrijwilli-
gers. Dit gaat ten koste van voorlichting en publiciteit’.
Desgevraagd zegt Krijger dat samenwerking met de afval-
verwerker OLAZ een goed idee is en dat daartoe twee jaar
geleden al initiatieven zijn genomen. Er valt echter niets
concreets over te melden.

Groene agenda
’Ik zie het als mijn persoonlijke taak milieu-informatie
te vergaren en die aan zoveel mogelijk mensen door te
spelen. Ook adviseer ik het bestuur van het MicMec, ter-
wijl ik bijvoorbeeld de milieuhoeken van fort
Rammekens en het wijkcentrum Open Hof bijhoud.
Velen die in het wijkcentrum naar de tandarts gaan, heb-
ben er al in geneusd. Ik breng ook de Groene agenda
rond en functioneer als postbode op de fiets om milieu-
brieven te bezorgen.’
Kees Krijger staat dus voor honderd procent achter de
motieven om te fietsen, zoals die door Tamme Seijnstra
en Jan Goedvolk van de Fietsersbond in de vorige wijk-
krant zijn verwoord: ’Fietsen is gezond, goedkoop, veilig,
doet geen beroep op fossiele brandstoffen en het maakt
de wijk vriendelijker. Ook als bestuurslid van de
Fietsersbond pleit ik voor dit mooie vervoermiddel. 
Een kritisch punt is het fietsen, beter gezegd het niet-
fietsen, naar school. Het lijkt er namelijk op dat veel
ouders de kinderen niet meer leren fietsen en dat ze
hun kroost per auto naar school brengen.

De fietsactie op de scholen van Veilig Verkeer Nederland
verdient een pluim en een vervolg. Een leuke actie is
trouwens die van Melissa Ernst van de Zeeuwse Milieu
Federatie, Els van de Kerkhof van MicMec en Leen
Rottier van de wijkraad om een klimaatstraatfeest in
Paauwenburg te organiseren, onder andere met als doel
om het energiegebruik te verminderen!’

Een 4 voor Paauwenburg
’De ongemakkelijke waarheid van Al Gore heeft bij velen
de ogen doen openen, maar de laatste tijd hoor ik weer
meer mensen zeggen: ”Ik leef maar één keer” of ”In
China of Oost-Europa wordt meer vervuild”. Via
Europese politiek kunnen we die landen dwingen zuini-
ger met energie om te gaan. Dat kan alleen als we zelf
het goede voorbeeld geven en dat doen we niet of onvol-
doende. ”Consuminderen” is helaas nog geen gemeen-
goed en als ik Paauwenburg een milieucijfer zou moeten
geven, dan kom ik uit op: 20 procent van de inwoners
een 8; 20% een 6 en de overigen een 3. Gemiddeld: een
4 dus…’
Kees Krijger ziet als grootste probleem op aarde de kli-
maatverandering want de CO2-uitstoot is de laatste 50
jaar enorm toegenomen. Dit heeft wereldwijd tot gevolg
dat het warmer wordt. In de kranten kunnen we lezen
wat dat betekent en wat ons te wachten staat.
Dit probleem kan alleen worden gekeerd als we anders
gaan leven, bijvoorbeeld zonder hogedrukreinigers, air-
co’s, wasdrogers, bladblazers en vrieskisten.
Ook kan men overwegen een treinvakantie te houden:
gezelliger dan vliegen en veel minder CO2 veroorzakend.
Er zouden betere subsidieregelingen voor zonnecollecto-
ren moeten komen en voor meer regentonnen, tenein-
de verspilling van drinkwater tegen te gaan. 
’Ik zie graag een windmolenpark in de Noordzee,
waardoor heel Nederland groene energie ontvangt en…
de politiek moet drastische besluiten nemen om de
auto- en chemische industrie tot innovatie aan te zetten,
want zelf zal men het niet doen’.
’Maar ook in het klein valt veel te bereiken, zeker als veel
mensen iets willen.
Kijk op bijvoorbeeld naar de Golff hier in onze wijk. Bij
de opening heeft een aantal mensen aangegeven dat er
meer biologische en Fair Trade- producten zouden moe-
ten komen. Ik constateer dat het aantal van deze pro-
ducten in de winkel toeneemt. En tenslotte, ik ben een
”polderaar”!
Daarom ben ik geen lid van Greenpeace, wel van
Natuurmonumenten en de Zeeuwse Milieu Federatie’.

Sjef van Wijnen 

Goede milieuvoorlichting
vergt meer geld
Wijkgenoot Kees Krijger is zeer begaan is met de milieuproblematiek. Hij was een tijd
voorzitter van het Milieu Informatie Centrum en het Milieu Educatie Centrum: het
zogenaamde MicMec Walcheren. Nu is hij als vrijwilliger nog steeds aan de organisatie
verbonden en geeft hij adviezen, verricht hij bodewerkzaamheden en het beheert hij
milieu-informatiehoeken.

Kees Krijger bij het bord in de milieuhoek in het Open Hof
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Henny van der Weele, wonend op het Vondelingplein in
Paauwenburg, is echt voor een rustig fietstochtje of aan
tam wandelingetje niet meer te porren. Zij heeft langs
duizelingwekkende ravijnen op de Kilimanjaro op de
grens van Kenia en Tanzania gelopen. Ze heeft bergen in
het noorden van India beklommen. En onlangs nog trot-
seerde ze temperaturen van ver onder het vriespunt bij
de beklimming van de Mera Peak, met zijn hoogte van
6476 meter de hoogste ”trekking peak” van Nepal.
Om even in de stemming te komen citeren we een klein
gedeelte uit een verslag van een groep die eerder dit jaar
(in september) dezelfde tocht maakte als de groep van
Henny van der Weele. Over de afdaling wordt gemeld:
”De volgende ochtend gaat alle aandacht uit naar de
geblesseerden. De frostbite (bevriezing) blijkt ernstig:
vier groepsleden zijn getroffen. De vier kunnen onmo-
gelijk lopen en zitten met de voeten omhoog. Iedereen
maakt foto’s van de teen van Ron, die zeker drie maal zo
dik is als normaal. De tenen van de anderen beginnen
zwart te worden. Snelle hulp is geboden. Maar de heli-
kopter moet eerst hulp bieden bij noodgevallen op de
Mount Everest en de Baruntse”.
Eerlijk gezegd: toen de buren van de inmiddels vertrok-
ken Henny van der Weele dit gelezen hadden, begonnen
ze zich toch zorgen te maken en waren ze, we mogen
wel zeggen opgelucht en opgetogen toen Henny na vier
weken zonder bevroren tenen of vingers weer op het
allerminst bergachtige Vondelingplein terugkeerde.

Warm blijven
Om een beetje warm te blijven moest er wel wat aange-
trokken worden. Uit het verslag van Henny citeren we:
”In de tent heerste een temperatuur van bijna negen
graden onder nul. Mijn slaapzak kon deze kou niet aan.
In de slaapzak droeg ik daarom sokken, lange onder-
broek en toen de kruik afgekoeld was, mijn schaats-

broek, verder een hemd van merinowol met lange mou-
wen, fleecetrui en later ook nog een dikke polarfreece en
muts op”.
Ook kwam er nog een donsjack aan te pas en Henny
noteert vervolgens in haar dagboek: ”Desondanks niet
echt behaaglijk. Zeker vijf keer er uit om te plassen. En
er is echt moed voor nodig om uit de slaapzak te komen,
de broeken naar beneden te doen en te plassen. Na iede-
re plas moet je de fles leeg gooien anders bevriest de
inhoud. Had ik later in de nacht niet gedaan. Was de
inhoud bevroren. Het was een lange nacht van acht uur
’s avonds tot de volgende morgen zeven uur”. Er zijn
ongetwijfeld lezers die nu toch maar de voorkeur geven
aan Drente of Limburg.

Topsporter
Zo niet Henny van der Weele. Die heeft nu al weer plan-
nen voor avonturen in Equador of Peru (”Al willen we
dan wat meer cultuur opsnuiven dan in Nepal”). Ze
heeft er in ieder geval alles aan gedaan om bijna als een
topsporter aan de beklimming van de Mera Peak in
Nepal te beginnen. Ze trainde mee met Zeeuwse atleten
voor de kustmarathon, ze hield elke woensdag een inter-
valtraining, vrijdag een duurloop en elke dinsdagavond
werkte ze een zware (kracht-)training af in de sport-
school. Eerder al had ze speciale cursussen bergbeklim-
ming in Oostenrijk gevolgd. ”Daar kom je wel te weten
of je hoogtevrees hebt of niet”.
Maar het zat haar niet mee. Nauwelijks een maand voor
vertrek naar Nepal, kreeg ze een blessure onder een van
haar voeten. Dat noopte haar om de hele tocht af te leg-
gen met zware dubbelwandige schoenen (een schoen in
een schoen) met een stalen plaat in de zool. ”Omdat je
met zo’n schoen de voet niet meer afwikkelt had ik geen
last meer van de blessure, maar het zijn wel schoenen
die per stuk 1200 gram wegen. Met een gewicht van

bijna twee-en-een-halve kilo aan m’n voeten moest ik de
steilste klimmen doen. Daarom verzuurde ik soms
snel”.
Bovendien kreeg ze problemen met haar slaapzak. ”Ik
had een verkeerd advies gekregen en de slaapzak was
domweg te licht voor de extreem lage temperaturen”.
Veel van de leden aan dergelijke expedities worden ziek:
diarree, verkoudheid, bronchitis, bevroren tenen of vin-
gers, hoogteziekte. De Vlissingse werd op een cruciaal
moment (vlak voor het begin van het laatste barbaarse
gedeelte naar de top) getroffen door bronchitis. ”Ik had
in mijn slaapzak het gevoel dat ik geen lucht meer kon
krijgen. Ik moest rechtop zitten. Je moet midden in een
donkere, steenkoude nacht dan veel zelfbeheersing heb-
ben om niet in paniek te raken”. Daarom was het ver-

standig om op een hoogte 5405 meter terug te keren
naar een hoogte van 5045 meter en daar te blijven wach-
ten. 
Ze haalde de top van 6466 meter niet. ”Maar voor mij is
het bereiken van de top niet eens het belangrijkste. Het
gevecht met jezelf tijdens zo’n soms barre tocht is een
onvergetelijk belevenis. Bovendien doe je toch een schat
aan ervaringen op, je trekt door kleine dorpjes, langs
kloosters, door oerwoud en door regenwoud. En je ziet
dat ook daar de verwoestende houtkap onverminderd
doorgaat. Je trekt ook over en langs schitterende
sneeuwvelden en gletsjers. Zo hoog dat ik in de verte de
Mount Everest kon zien, ben ik niet gekomen. Maar
geloof me: het uitzicht is niettemin fantastisch en duize-
lingwekkend. Die ervaring had ik nooit willen missen”.

Ook een notarisklerk kan adembenemend avontuurlijk zijn

Henny van der Weele op een bergreus in Nepal
Adembenemende avonturen en ijzingwekkende bergbeklimmingen over gletsjers en
bevroren sneeuwvlakten flitsen zeker niet onmiddellijk door de gedachten als het
beroep van de 49-jarige Henny van der Weele genoemd wordt: notarisklerk. Laten we
eerlijk zijn: je denkt dan eerder aan een rustig fietstochtje door Drente of een kalme
wandeling  door een licht golvend deel van Limburg. Maar schijn bedriegt. De klerken
van tegenwoordig blijken ook zeer avontuurlijk aangelegd.

Foto genomen op Mera-La met op de achtergrond de top(pen) van de Mera Peak. Henny van der Weele is de persoon links op de foto.

Wat doen ze zoal samen? Zingen, praten, knippen en
plakken en er worden legpuzzels gemaakt. De deelne-
mers worden door de peuters opa’s en oma’s genoemd.
Het idee om samen ”jong en oud” het Sinterklaasfeest te
vieren is heel spontaan ontstaan tijdens een overlegmo-
ment van de leidsters van De Tuimelaar en de
Dagverzorging.
Zodoende was het een gezellige drukte op vrijdagmor-
gen 5 december in de ruimte naast de zaal van de dag-
verzorging. Voor de mensen van de dagverzorging was er
koffie met een stukje gevuld of speculaas en er werd
muziek gemaakt door Martin. Om 10.15 uur kwamen
33 peuters met juf Angelique en de andere leidsters,
allemaal met een mooie Pieten- of Sinterklaasmuts op.
Ze kregen een glaasje drinken en wat te snoepen. Maar
waar bleef nou de Sint? Opeens rende er een Piet in een
geel pak door de zaal en was meteen weer verdwenen.
Even later stapte de Goedheiligman binnen met een
Zwarte Piet in een blauw pak. De peuters zongen liedjes
voor Sinterklaas en zijn knecht, want dat vindt hij altijd
erg leuk. Toen pakte Sint een microfoon en ging de zaal
in, om de mensen te vragen wat zij allemaal deden bij de
dagverzorging en of ze het naar hun zin hebben. De Sint
had een cd met leuke muziek meegebracht en Gerard

werd gevraagd om die af te spelen. De kinderen maak-
ten een dansje en vormden samen met de leidsters een
treintje en gingen zo de zaal door.

Hierna mochten de kinderen in kleine groepjes bij de
Sint komen voor een praatje en een cadeautje. Hij weet
natuurlijk alles van ieder kind. Bijvoorbeeld dat Fleur
altijd opgehaald wordt door haar oma en met haar mee
naar huis gaat. Job knutselt graag en repareert zelfs de
auto van papa en Veerle helpt de juf altijd met de stoel-
tjes te stapelen. Myron speelt graag piraat.
Ondertussen was Peter de Boevere van de Raad van
Bestuur van Zorgstroom ook even  van de sfeer komen

proeven. Na het uitdelen en uitpakken van de pakjes
speelde Martin het  Viva España voor Sinterklaas: en
warempel, de Sint maakte een dansje met de Pieten.
Inmiddels was de gele Piet weer binnengekomen. Hij
was bij de Tuimelaar geweest voor de allerkleinsten.
Toen was het tijd voor de broodjes, eierkoeken en iets te
drinken voor de peuters. Na het eten werd er ”Lang zal
hij leven” gezongen voor de Sint zijn verjaardag.
De Sint riep de mensen van de dagverzorging ook één
voor één bij zich. Als eerst sprak hij met meneer De
Visser. Die is al vanaf het begin bij de dagverzorging en
komt nu 4 x in de week. Hij vindt het reuze gezellig, want
soms is hij als enige man aanwezig met tien dames.
Mevrouw de Rijke is een gezellige vrouw en een echt
feestnummer. Altijd in voor een grapje, lacht en kletst
graag. Verder is ze erg creatief met kaarten maken en
breien kan ze beregoed. Mevrouw Lans kwam bij de Sint
en zij maakten samen een dansje. Martin speelde een
aardig Indisch nummertje, want mevrouw Lans komt
daar vandaan. 
Er was die dag hulp van vier stagiaires  van de
Scholengemeenschap Scheldemond, opleiding zorg en
welzijn. Soraya, Kayleigh, Aroea en Dennis. Ook Gerard
van het Majoraat moest bij de Sint komen. Hij heeft
meegeholpen met het klaarzetten van de tafels. En als
hij friet bakt voor de mensen die bij het Majoraat komen
eten bakt hij ook voor de mensen van de dagverzorging.
Zo zachtjes aan kwamen de ouders binnen om de peu-
ters op te halen en Sinterklaas verliet samen met zijn
Zwarte Pieten het gebouw. 

Sinterklaas op bezoek bij de Dagverzorging Paauwenburg
KOW De Tuimelaar en de Dagverzorging Paauwenburg van Zorgstroom werken ruim
een jaar samen m.b.t. ”het Peuterproject”. De peuters komen één keer in de veertien
dagen op bezoek bij de dagverzorging en dat is erg leuk. De bezoekjes zijn op wisse-
lende dagen zodat alle deelnemers van de dagverzorging de bezoekjes mee kunnen
maken.
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Colofon

Het Fransen van de Putteplein is te vinden in de bocht van de Van
Bossestraat en de Van Hallstraat, achter de Sloeweg.

Isaäc Dignus Fransen van de Putte werd geboren op 22 maart 1822 te Goes en overleed
te ’s Gravenhage op 3 maart 1902.
Op 28 maart 1850 trouwde hij met Lucia Henriëtte Cornets de Groot te Delft. Samen
kregen zij drie dochters en een zoon.

Isaäc Dignus Fransen van de Putte was een voornaam liberaal in de tweede helft van de
negentiende eeuw. Vernieuwingsgezind op koloniaal gebied. Een markant Zeeuw zowel
door zijn voorkomen als accent. Hij was een scherpe, geestige man, die beschikte over
een goed verstand. Niet geheel vrij van ijdelheid. Hij was een succesvol ondernemer in
Nederlands-Indië. Hij werd na een jaar Kamerlidmaatschap in 1863 minister van Koloniën en kwam in 1866 in con-
flict met Thorbecke over de koloniale grondpolitiek. Hij vormde toen zelf een kabinet, dat echter door Thorbecke
snel ten val werd gebracht. Hij trachtte tijdens zijn tweede periode als minister tevergeefs te bemiddelen in een con-
flict tussen de koning en diens oudste zoon Willem. In die kabinetsperiode brak de Atjeh-oorlog uit.
Fransen van de Putte speelde later ook als Eerste Kamerlid nog een vooraanstaande rol.

Enkele wetenswaardigheden:
Hij kwam in 1866 in conflict met Thorbecke over de vraag of het Wetboek van Strafrecht voor Nederlands-Indië bij
wet (zoals Thorbecke wilde) of bij Koninklijk Besluit (zoals hij wilde) moest worden vastgesteld. Dit was voor
Thorbecke en Olivier reden om hun ontslag in te dienen.

In 1866 bood hij met de overige ministers ontslag aan, nadat de Tweede Kamer een amendement-Poortman had
aangenomen op dit wetsvoorstel. Dit amendement verzekerde de inlander het recht op gebruik van grond, maar zon-
der recht op eigendom.
Hij werd in 1873 door Blussé en Nierstrasz geïnterpelleerd over de zorgwekkende toestand in Atjeh en over de
Nederlandse oorlogsverklaring aan Atjeh. In 1874 bemiddelde hij tevergeefs tussen Koning Willem III en diens zoon
Willem over de relatie van die laatste met Jkvr. Mathilde van Limburg Stirum.

Hannie Pel, eigenaresse van Shop 54, woont in Paauwenburg en is eigenaresse van de
De damesmodezaak ”Shop 54” in de Scheldestraat. Deze bestaat sinds 1977 en wordt
vanaf 1995 door Hannie Pel gerund. Zij verkoopt kleding aan dames vanaf 50 jaar en
ze heeft een grote klantenkring. Met veel van haar klanten heeft ze een band opge-
bouwd en natuurlijk weet ze van de dames - sommige zijn al 100 jaar - vaak hun maat
en wensen.

Als een klant ziek of slecht ter been is, kan het gebeuren
dat een echtgenoot of een ander familielid een paar stuks
kleding op komt halen, zodat de klant op het gemak thuis
kan passen. Dat geldt ook voor mensen in het bejaarden-
of verzorgingstehuis, die de straat niet meer op gaan.
Soms gaat Hannie gaat zelf met wat kleding naar een
klant toe.
Ze organiseert in het voor- en najaar modeshows in Ter
Reede; in het Van Doesburgcentrum en in de Kwikstaart
in Souburg. Deze shows worden altijd druk bezocht; ze
worden gelopen door amateur-mannequins. Tien jaar
geleden is Hannie met deze modeshows begonnen op uit-
nodiging en met medewerking van de vrijwilligers van
Stichting Majoraat
Hannie runt haar winkel met veel plezier en ze kan uit-
gebreid vertellen hoe leuk het is om te zien hoe de mode
veranderd in de loop der jaren. Als je bijvoorbeeld weet
dat vroeger de winkelwand van voor naar achter helemaal
vol hing met jurken en dat tegenwoordig de jurken op één
rekje hangen... Hannie verzorgt eventuele veranderingen
en aanpassingen aan de kleding allemaal zelf, want zij is
coupeuse van haar vak. 

Ze werkte twee jaar bij een breierij in Tholen, waar ze ook ging wonen. Daar maakte men truien voor bijvoorbeeld
C&A. Daarna is ze gaan werken bij Waals Mode in Middelburg als verkoopster en ook als coupeuse. Na deze baan
begon ze samen met een collega een stoffenwinkel in de Sint Jacobstraat met een atelier, waar men terecht kon voor
reparaties, maar ook voor nieuwe maatkleding. Dat deden ze vier jaar en vervolgens ging ze met die collega het naai-
werk verzorgen voor verschillende winkels in Middelburg en Vlissingen. 
Ook voor Shop 54 en zo is het balletje gaan rollen. De eigenaresse Corrie Kloet van de winkel stopte ermee en Hannie
besloot het als zelfstandige voort te zetten.

Dat ze niet boven de winkel woont vindt ze zelf een voordeel. ’Zo kan ik ’s morgens op de fiets naar mijn werk en
’s avonds weer terug. Lekker even in de buitenlucht en wat beweging’. Ze woont al vanaf haar zestiende in
Paauwenburg. Alleen van 21 tot 23 jaar was ze er even weg. Je hoeft haar dus niet te vragen of het bevalt in onze wijk. 
Ze hoopt wel dat ze er kan blijven wonen, want de geruchten over het afbreken van de flats in de Schaepmanstraat

zijn nog niet uit de lucht. Ze woont er fijn met
een schitterend uitzicht over het water bij
Open Hof.
Op de parkeerplaats staat haar auto, een
blauw-witte AMC Pacer uit Amerika van 1975.
Eigenlijk hoeft ze niet speciaal een auto, maar
deze vindt ze heel leuk. Hannie en haar zoon
Jesse vonden hem in Oudelande en Hannie
kocht de AMC in mei 2007. Wel heeft ze haar
zoon gevraagd de auto te onderhouden, want
anders gaat dat in de papieren lopen. Jesse is
vliegtuigmonteur bij vliegveld Midden-
Zeeland. 

Kriebels
Mijn vader had er altijd een hekel aan als iemand het woord nam en ’namens allen’ een mening verkondigde,
er van uitgaande dat iedereen er wel zo over dacht.
Misschien valt de appel niet zo ver van de boom, want mij bekroop hetzelfde gevoel tijdens het overleg tussen
de Paauwenburgers en het college van b en w, begin november in het Majoraat.
Diverse sprekers spraken in de eerste persoon meervoud als ze een standpunt naar voren brachten: ’Wij
Paauwenburgers vinden allemaal dat; niemand in Paauwenburg wil dit, iedereen heeft er genoeg van… enz.’
En zelfs al was ik het ergens mee eens, dan nog kriebelde er iets in de trant van ’hij of zij zegt dat nu wel
namens de hele wijk, maar mij is niks gevraagd…’ En dat gold natuurlijk nog sterker bij onderwerpen waar
de één bij gebaat was, maar de ander niet.
Soortgelijke kriebels krijg ik als ik de toekomstige Amerikaanse president Obama hoor verkondigen dat hij
Amerika én de wereld gaat veranderen.
Amerika veranderen, prima. Begin maar eens met armoedebestrijding en het justitieel aanpakken van dege-
nen die er met de spaarcenten van de burgers vandoor zijn gegaan.
Maar de wereld veranderen? Dat is op zijn zachtst gezegd een ongevraagde actie.
Kijkend naar wat de laatste tien jaar is aangericht, zitten we eerder te wachten op een bescheidener, meer inte-
gere en minder agressieve rol van de VS zelf.
Maar dit is uiteraard een persoonlijke mening, want ik heb niet de illusie dat iedereen er zo over denkt…

Observaties door Jan van ’t Eiland
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Nadat de Wethouder van Poperingbrug in maart 1964
was geopend, bleek al gauw dat ook tussen de
Paauwenburgweg en de Thorbeckelaan een verbinding
over de watergang noodzakelijk was. De omweg via de
Sloeweg of de Alexander Gogelweg was, met name voor
voetgangers en fietsers, niet praktisch. Het besluit om
een extra brug te realiseren bleek geen overbodige luxe:
tot vandaag de dag maakt een enorme hoeveelheid men-
sen dagelijks gebruik van deze verbinding. De brug heeft
zijn geld wel opgebracht in die tweeënveertig jaren van
zijn bestaan!

In december 1965 werd aannemer Cornelis van der
Klippe door de gemeente Vlissingen gevraagd een ont-
werp te maken voor een nieuw te bouwen ’voetbrug’.
Van der Klippe was toentertijd een bekende naam in de
Vlissingse bouwwereld. De aannemer begrootte de reali-
satie op f 70.000,-. Blijkbaar kon dat volgens de gemeen-
te een stuk goedkoper want een paar maanden later
kwam Van der Klippe met een aangepast plan dat slechts
f 58.500,- kostte. In mei 1966 gingen beide partijen
akkoord. De vergunning werd verleend, het contract
getekend en de bouw kon van start gaan. 
Het bruggetje heeft een lente van 27 meter en is gecon-
strueerd met gewapend beton. De aannemer koos zeer
terecht voor een verband met de al bestaande Van

Poperingbrug. Qua vormgeving zijn ze identiek. De
afmetingen zijn uiteraard verschillend omdat ze voor
een ander doeleinde zijn gebouwd. De Wethouder van
Poperingbrug is open voor alle verkeer, terwijl ’t
Bruggetje zuiver ontworpen is voor voetgangers (en
omdat er zelden een fietser van zijn stalen ros afstapt,
kunnen we het bruggetje ook beschouwen als officieus
fietspad…).
In juli 1966 werden de vorderingen vastgelegd op de
gevoelige plaat. (foto) Naast het bouwwerk zien we toe-
kijkende kinderen. Misschien herkennen sommige zich.
Die kinderen van toen moeten nu een jaar of vijftig oud
zijn. Het zou leuk zijn als Klaver Vier hierop reacties
binnenkrijgt. Wie weet kunnen we hun namen in een
volgende editie bekendmaken. 

Begin vorig jaar was ik, tegelijkertijd, bezig met het
schrijven van twee artikelen: het ene ging over de fami-
lie Aarnoutse en hun boerderij, het andere over de
Wethouder van Poperingbrug bij de rotonde. Spontaan
kwam ik op het idee om het nog altijd naamloze voet-
gangersbruggetje van een naam te voorzien. Een verant-
woorde identiteit was gauw bedacht. 

De Aarnoutse’s moesten in 1963 omwille van de bouw
van onze wijk haar boerderij verlaten; een ingrijpende
gebeurtenis voor een familie die hier generaties lang
maar liefst 146 jaar woonde en werkte. Zoals we
inmiddels weten ging een en ander niet op vrijwillige
basis. Een verhuizing naar Duitsland was het gevolg. Jan
Aarnoutse, de laatste boer van Paauwenburg, is helaas al
in 1975 overleden. Jan’s vrouw Jannie, zoon Addie en
dochter Conny wonen nog altijd sinds hun vertrek uit
Vlissingen in Duitsland. 
Twee zussen van Jan wonen in Vlissingen. Nel van
Noppen-Aarnoutse aan de Boulevard en Francien de
Nooijer-Aarnoutse zelfs in onze wijk. Twee andere zus-
sen wonen in Middelburg en Heerlen. Kortom: het leek
mij terecht dat de naam Aarnoutse in herinnering zou
blijven.  
Maar dat is niet alles. Terwijl hofstede Paauwenburg in
1966 officieel werd onteigend, werd het bruggetje over
de watergang gebouwd. Deze twee feiten ontmoeten
elkaar nu, meer dan veertig jaar na dato, in de naamge-
ving. 
Wie zich van de Paauwenburgweg naar de
Thorbeckelaan (of andersom) begeeft, wandelt of fietst
vanaf nu over het Aarnoutsebruggetje. Omdat ’t
Bruggetje sinds zijn ontstaan met een verkleinwoord is
aangeduid, is dat ook bij de huidige naam aangehouden.

Om gemeentelijke toestemming te verkrijgen, schreef ik
op 1 juni 2007 een brief aan de Straatnamencommissie
van de Gemeente Vlissingen. Vervolgens heb ik in janu-
ari 2008 een vergadering van de commissie bijgewoond
en een pleidooi gehouden om het naamloze bruggetje
van een historisch verantwoorde identiteit te voorzien.
Omdat de straatnamencommissie enthousiast reageer-
de, heeft zij een positief advies uitgebracht aan de
Vlissingse gemeenteraad. De Raad heeft begin maart van
dit jaar zijn goedkeuring verleend. (krantenknipsel)

Onthulling naam 
Eindelijk heeft de brug, sinds afgelopen vrijdag 12
december 2008, officieel een naam gekregen. De ont-
hulling van de naamplaten, die aan beide zijden van het
bruggetje zijn bevestigd, werd voorafgegaan met een toe-
spraakje op de plek waar hofstede Paauwenburg tot
1967 stond. Dat was tegenover Thorbeckelaan 38. Na de
korte speech togen we gezamenlijk naar het bruggetje,
zo’n honderd meter verderop. 
De heer Addie Aarnoutse, zoon van de laatste bedrijfs-
voerder van de hofstede, had de eer om namens zijn
familie de naambordjes te onthullen. De groep genodig-
den - waaronder uiteraard leden van de familie
Aarnoutse, representanten van de gemeente Vlissingen
en de pers - was daar getuige van. Na de plichtpleging
werd het samenzijn afgesloten met een kopje koffie in
wijkcentrum Open Hof. 
Het doel is bereikt. De Wethouder van Poperingbrug is
genoemd naar de wethouder die de grote initiatiefnemer

was van onze wijk Paauwenburg en in die hoedanigheid
soms pijnlijke beslissingen moest nemen. 

Het Aarnoutsebruggetje heeft zijn identiteit te danken
aan de familie die omwille van de bouw van onze wijk
het veld moest ruimen. Met de naamgeving blijven beide
aspecten die bij de opzet van een nieuwe wijk komen kij-
ken, in herinnering.

Sinds 1966 ligt er over de watergang die door Paauwenburg stroomt, een voetgangers-
bruggetje. Dit verbindt de Paauwenburgweg met de Thorbeckelaan. In de volksmond
wordt het bouwwerkje simpelweg ’t Bruggetje genoemd. Officieel werd het echter nooit
voorzien van een identiteit, terwijl zijn grote broer, een eindje verderop aan de
Sloeweg, die wel kreeg. Daar is sinds vorige week een einde aan gekomen.

14 juli 1966, het bruggetje in aanbouw (Collectie Gemeentearchief Vlissingen)

Twee foto’s): Aarnoutsebruggetje (foto’s: Jaco Simons)

Uit de PZC van 5 maart 2008: helaas voor de familie Schroevers
werd hun aanvraag niet gehonoreerd; het Aarnoutsebruggetje haal-
de het wel. PB 160001
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Onverwacht bezoek in Paauwenburg

’Kom eens gauw kijken’ riep mijn vrouw vanuit de
keuken. Met het vermoeden dat er wel weer een
vreemde vogel op bezoek was rende ik naar het raam.
Nou, een vreemde vogel was het wel. Aan het eind van
het pad zat een prachtige buizerd doodgemoedereerd
een heerlijke vette spreeuw op te peuzelen.
Een te enthousiaste beweging die ik maakte om het
tafereel nog beter te kunnen bekijken had tot gevolg
dat de mooie rover op de wieken ging met de restan-
ten van de spreeuw in zijn bek. Hij vloog in de richting
van het Nollebos. Waarschijnlijk woont deze grote
vogel in het Nollebos want door meerdere wandelaars
is hij in dit gebied gesignaleerd.
De buizerd is beslist geen zeldzame roofvogel in
Nederland. Bij de laatste telling van enkele jaren geleden bleken er ongeveer 10.000 broedparen in Nederland
te leven en dat aantal is nog steeds sterk aan het groeien. Verminderd gebruik van giftige landbouw chemi-
caliën kan de oorzaak van deze goede ontwikkeling zijn.
Buizerds zwerven meestal langs de randen van weilanden of bossen waarbij ze een goed zicht hebben om hun
prooi op te sporen. Dat ze midden in de bebouwing in een tuin neerstrijken om daar in alle rust van hun
maaltijd te genieten is niet bepaald een alledaags gedrag.
De buizerd is in de vlucht duidelijk herkenbaar door de brede vleugels en zijn afgeronde staart. Ze cirkelen
soms heel lang hoog in de lucht rond waarbij ze op een meesterlijke wijze van de thermiek gebruik maken
want de vleugels worden dan nauwelijks bewogen. Het volwassen dier is donkerbruin en van onderen wit
gevlekt. De poten zijn opvallend geel. Al cirkelend in de lucht zoeken ze hun prooi op en als ze eenmaal iets
hebben ontdekt neemt hij een duikvlucht en stort hij zich van geringe hoogte op zijn prooi. Behalve de
spreeuw die hij in onze tuin te pakken kreeg, eten buizerds ook insecten, kleine zoogdieren en aas. Ze van-
gen vaak veel muizen en daarom noemen de Duitsers hem vaak mausebuzard. Maar ook in gebieden waar
veel konijnen voorkomen wordt regelmatig met een snelle duikvlucht een jong dier verschalkt. Langs auto-
wegen zijn buizerds nogal eens te zien. Ze zijn ook aaseters en loeren langs de autowegen op dieren die door
het verkeer om het leven zijn gekomen. De buizerd kreeg in 1758 van Linnaeus de wetenschappelijke naam
Buteo buteo. De spanwijdte van de vleugels is 120 cm en van de kop tot de staart meet hij 50-56 cm.
De nesten worden hoog in de bomen gebouwd waarbij als basis bouwmateriaal dode takken worden gebruikt.
Daarop komt dan een bekleding van zachter materiaal, waarbij de voorkeur uitgaat naar dunne dennetakken,
lariks en buxus. Omstreeks maart legt het vrouwtje twee tot drie witachtige eieren met bruine vlekken en
streepjes. Na een broedperiode van ca. 31 tot 36 dagen komen de kuikens uit de eieren tevoorschijn.
Na ongeveer 50 dagen op het nest vliegen de jongen uit waarna ze nog eens 50 dagen door de ouders worden
verzorgd en vervolgens een zelfstandig leven gaan leiden.

De natuur in Paauwenburg door Henk van Vlimmeren

De volgende wijkkrant verschijnt eind februari 2009.
Hebt u een bijdrage, stuur die dan 
vóór 8 februari 2009 naar ons toe. 

Ons redactieadres is: Alexander Gogelweg 59, 4384 EV Vlissingen

De Vlissingse Oratorium Vereniging is het eerste koor dat
het werk van Keiser hier ten gehore brengt. Reinhard
Keiser maakte furore met opera’s in Hamburg, maar
componeerde ook geestelijke werken. De meeste daar-
van gingen verloren, maar deze Dialogus is aangetroffen
als zijn enige Kerstoratorium.
Rijk georkestreerde kerstkoralen worden afgewisseld
met de intimiteit van de scene bij de kribbe. Dat zorgt
voor verrassende contrasten. Die instrumentaties waren
een handelsmerk van Keiser en worden in dit werk afge-
wisseld met de vloeiende en gemakkelijk in het gehoor
liggende koraalpartijen.
Verder zet de VOV een oude bekende opnieuw op de les-
senaar: het ook rijk georkestreerde Oratorio de Noël van
C. Saint-Saëns (1835-1921), dat uitmondt in het popu-
laire koor Tollite Hostias. Het programma wordt aange-

vuld met een Te Deum van W.A. Mozart (1756-1791) en
een paar delen uit Händels beroemde Messiah. Het RBO
Sinfonia, vroeger het Randstedelijk Begeleidings Orkest,
neemt de begeleiding van het kerstconcert voor haar
rekening en Jos Vogel bespeelt het kistorgel.
De solisten zijn dit keer Elma van den Dool (sopraan),
Eline Harbers (mezzo-sopraan), Liesbeth van der Loop
(alt), Jean Léon Klostermann (tenor) en Peter Arink
(bas). Het geheel staat onder leiding van Pim Overduin
uit Middelburg. Overduin volgde in september Lukas
Groen op, die eerder dit jaar onverwachts naar Estland
emigreerde.
Het concert vindt plaats op zaterdag 20 december in de
Sint Jacobskerk te Vlissingen en begint om 20.00 uur, de
kerk is open vanaf 19.00 uur.
Zie verder: www.vlissingse-oratoriumvereniging.nl

Er werd op 6 november geschiedenis geschreven:
burgemeester Dijkstra kwam in Paauwenburg per
paardentram op bezoek. Het hele college kwam
mee om rustig de oneffenheden van de weg met
een snelheid van twee PK te voelen. Ook liftten de
39 verbeterpunten van de wijkraad mee. Met ver-
bazing nam het college een kijkje door de groene
wijk, die de laatste jaren wel sterk vergrijsde,
maar waar de twee basisscholen nu weer uitpui-
len.
De burgemeester die vanuit ons schone Limburg hier
naar toe is gehaald om het Vlissingse puin te komen rui-
men heeft beslist geen gemakkelijke taak, maar hij lijkt
er het beste van te maken en hij heeft gevoel en een flin-
ke dosis humor. Dat prikkelt ook anderen om er de
schouders onder te zetten.
Een aantal jaren geleden, werd er door de gemeente
Vlissingen ook al eens aan groenere wijken gedacht, om
ze vol te bouwen namelijk. Maar Paauwenburg verzette
zich daar zo tegen dat alles in de prullenbak terecht
gekomen is. Maar nu bleek in het Praathuis (het
Majoraat, na afloop van de rijtour) dat aan de reptielen-

zoo Iguana gelegenheid gegeven wordt op termijn naar
het Westduinpark te verhuizen en daar was de
Paauwenburgse bevolking het dus niet mee eens! Ja
daar schrok de verantwoordelijke wethouder wel van,
maar zijn excuus was: het is nog maar een voorstel en
Paauwenburg kan er later over meepraten.
Ik zou het advies geven naar huis te gaan en het paard
achter de wagen te spannen, want ik voorspel dat dit
plan nooit gaat nooit lukken. En ook al leggen wetten de
gemeenten de verplichting op, om de tien jaar de
bestemmingsplannen bij te stellen of tegen het licht te
houden dan nog kun je onze wijk toch laten zoals zij is? 
De jeugd van de Louise de Coliny-school wordt bij de
eerste regendruppels met de auto gebracht, en dat
belemmert de verkeersdoorgang ernstig, zo werd gezegd.
Maatregelen moeten er komen ook al zijn er nog nooit
ongelukken gebeurd! Wie moet dan wat regelen? De
school of de ouders met hun auto’s?
Zo bleek dat de Paauwenburgers echte Zeeuwen zijn:
zuinig op hun groen en hun kinderen en dat ze houden
van een rust in de omgeving. .

Fons Wijnacker

Herontdekt werk van Keiser
bij kerstconcert VOV
Onder leiding van hun nieuwe dirigent Pim Overduin, voert de Vlissingse Oratorium
Vereniging tijdens het jaarlijkse kerstconcert het oratorium Dialogus von der Geburt
Christi van de Duitser Reinhard Keiser (1674 -1739) uit. Dit werk uit de barok werd
eerder dit decennium in een Duitse bibliotheek herontdekt.

Paardentram en praathuis

Starterscursus bridge
Bridgen houdt het verstand helder. Bovendien heeft het een sociale functie. Veel mensen denken echter dat
bridgen moeilijk is, maar Bridgeclub Scaldis, de oudste bridgeclub van Vlissingen, wil graag een eind maken
aan dit misverstand. Met medewerking van de Bridgebond begint Scaldis met een cursus ’Startersbridge’,
waar men zich al kaartend spelenderwijs de eerste beginselen van het mooie spel eigen maakt. 
Om aan Startersbridge mee te doen wordt u aspirant-lid van onze club. De eerste avond is op maandag 5
januari.
Voor informatie kan men contact opnemen met de heer A.A. Coone (tel. 465853) of met de heer J.
Keersemaker (tel. 473096, e-mail: j.keersemaker@hetnet.nl.

Uw advertentie in de Klaver Vier?

Bel 0118-462860

Zorgstroom in Paauwenburg...
wij zijn u graag van dienst

● Thuiszorg: huishoudelijke hulp, verpleging en verzorging
● Dagverzorging in Het Majoraat, Van Hogendorpweg 60
● Tijdelijke opname in de Regenboogflat, Troelstraweg 269

Goede, betrouwbare en flexibele zorg 
afgestemd op uw persoonlijke situatie.

Voor al uw vragen over zorg en wat
Zorgstroom voor u kan betekenen
belt u naar 0118-48 64 00

www.zorgstroom.nl


