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Tijdelijke opname Zorgstroom sneuvelt door gebrek aan geld

Min of meer als een donderslag bij heldere hemel is het dagverzorgingscentrum van
Zorgstroom in de Regenboogflat aan de Troelstraweg opgeheven. Pas twee jaar geleden, in januari 2007, werd dit zorgcentrum (voor tijdelijke opname) met enig feestelijk vertoon in gebruik genomen. En ongetwijfeld was deze accommodatie een succes,
’want de bezetting was vrijwel steeds honderd procent’, zo kan Peter de Boevere, lid
van de raad van bestuur van Zorgstroom, melden.
Deze tijdelijke opname was bedoeld voor mensen die
door een lichamelijke aandoening tijdelijk niet thuis
kunnen wonen. Voorbeelden: iemand moet naar een
verpleeghuis, maar er is nog geen plaats; de partner
moet naar het ziekenhuis en de achterblijvende persoon
kan niet voor zichzelf zorgen.
De verbouwing van een hele etage kostte een vermogen:
ruim 1,2 miljoen euro. De vijf ’normale’ appartementen
werden omgetoverd in vier speciaal op zorg gerichte
appartementen en een centraal kantoor. Voor een tijdelijke opname straalde de luxe er vanaf: ieder appartement heeft een woonkamer met keukenblok, een zeer
ruime badkamer en ”een fijne slaapkamer”, zoals het
werd genoemd.
Zonder twijfel voorzag de accommodatie in een behoefte. Zoals gezegd was de bezetting vrijwel steeds honderd
procent en de cliënten kwamen niet alleen uit
Paauwenburg en zelfs niet alleen uit Vlissingen maar
ook uit de andere Walcherse gemeenten. Onder die successtory moest een streep worden gezet door geldgebrek. ’Deze voorziening kost ons jaarlijks 160.000 euro
en dat kan Zorgstroom niet meer opbrengen. Voor dit

jaar is er al een tekort van twee miljoen ingecalculeerd’,
vertelt Peter de Boevere.
Was deze financiële impasse destijds toen de plannen
voor dit zorgcentrum werden gemaakt niet te voorzien?
De Boevere: ’Toen de beslissing voor deze voorziening
werd genomen, al ruim voor het plan gerealiseerd werd,
maakte Zorgstroom nog winst. En ons beleid was om de
winst niet op de bank te zetten, maar te investeren in
voorzieningen in wijken. Zorgstroom verkeerde toen dus
nog in een luxe positie’.
Inmiddels is het tij gekeerd. Aan alle kanten heeft ook
Zorgstroom te maken met bezuinigingen. De Boevere:
’De tarieven zijn over de hele linie fors gestegen.
Bovendien zijn de indicatiestellingen veel strenger
geworden, waardoor we minder uren in rekening kunnen brengen, uren die bovendien minder geld opleveren’. Nu staat dit zorgcentrum dus leeg. Het personeel
wordt elders tewerk gesteld en de cliënten worden, met
moeite, ondergebracht in verzorgingshuizen.
Woningbouwcorporatie l’escaut speelt in deze zaak ook
een rol. Thea de Feijter, manager voor dienstverlening,

houdt het simpel en zegt: ’De enige rol die l’escaut heeft
is de rol van verhuurder. Wij verhuren deze etage aan
Zorgstroom’. Maar directeur Jan van Beekhuizen heeft
bij herhaling laten weten dat l’escaut meer moet zijn
dan alleen maar een woningcorporatie. Hij noemt
l’escaut graag wijkregisseur. l’escaut woonservice heeft
er volgens Van Beekhuizen belang bij dat het goed gaat

met de wijken en wil daarin ook investeren. Zorgstroom
is nog steeds huurder van de zorg-étage aan de
Troelstraweg en inmiddels is er overleg gaande om dit
zorgcentrum toch weer een bestemming te geven. In dit
overleg worden ook andere zorginstellingen betrokken.
De dagopvang van Zorgstroom in het Majoraat blijft wel
bestaan.

Foto van het team tijdelijke opname van Zorgstroom in september 2007

Eenzame man
kreeg een nieuwe vrouw

Na enkele jaren van eenzaamheid heeft de man op een zeer hoge stoel in het
Westduinpark tegenover Paauwenburg weer gezelschap gekregen van een vrouw, eveneens
op een zeer hoge stoel. De harmonie van deze beeldengroep werd destijds wreed verstoord, toen onbekende dieven er met het beeld van de vrouw vandoor gingen.
Beeldhouwer Jan Haas heeft de eenzame man in alle opzichten een nieuwe vrouw gegeven.
De zo triest verdwenen eerste vrouw had eerder het uiterlijk van een meisje dan van een
volwassen echtgenote. Insiders houden het er op, dat Rietje, de vrouw van Jan Haas,
model heeft gestaan voor die eerste levensgezellin van de hoog zittende man. Jan Haas zelf
wil die veronderstelling noch bevestigen noch ontkennen.
De beeldhouwer moest een nieuw beeld maken en het werd inderdaad een andere verschijning, laten we zeggen: veel rondborstiger. ’Ja, ik had wel een model voor ogen, maar
ik heb toch grotendeels naar eigen inzicht gewerkt’.

De opvallend hoge stoelen zijn natuurlijk symbolisch bedoeld: ze geven de zittende figuren de mogelijkheid om ver, heel ver in de verte te kijken. ’Ik had de beelden oorspronkelijk bedoeld voor de dijk bij het Nollestrand, maar door allerlei strenge voorschriften van
Rijkswaterstaat mocht daar geen fundering voor de beelden worden gemaakt. Toen hebben we maar besloten de man en de vrouw uit te laten kijken over de open vlakten van
het park naast het Nollebos’.
je thuis voelen
geborgenheid

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

Samen werken aan wonen
voor jong en oud
buitenspelen

Dourlein Accountants & Adviseurs

...een persoonlijke, pro-actieve klantbenadering
en professionele dienstverlening

*
*
*
*

Bemiddelen
een zaak van vertrouwen

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

Leen Rottier

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

Activiteiten in Paauwenburg

Open Hof activiteiten

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 Groep
werkgroep stamboomonderzoek
Hobby Computer Groep
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:
Zaterdag 19 september is er weer de traditionele wijkdag in het wijkcentrum Open Hof. ’Any Time’ verzorgt weer de muzikale omlijsting. In plaats van een barbeque is er een Indische maaltijd voor 5 euro.
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

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
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.middag 13.30-15.30 senioren creamiddag
Ma.middag 14.00-16.30 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
Woe.morgen
Woe.middag
Do.morgen
Do.morgen
Do.middag
Do.middag
Vrij.morgen
Vrij.middag

Activiteiten door anderen in Campus de Ruyter
Ma.middag bieb 55+ 14.00-16.00 u. in juli en augustus
Ma.avond bridgegroep ’Scaldis’, tel.info 474666
Di.avond bridgegroep ’Sans-a-tout’, tel. info 641 520

Woe.avond Boccia Boules Plesant, inl. tel. 06-13676825
Do.avond rounddance ’North Sea Dancers’, tel. 471 293
Vrij.avond squaredance ’North Sea Dancers’, tel. 471 293

Bijzondere activiteiten Stichting Majoraat
24 juli 18.00-22.00 Barbecue (minimaal 1 week van te
voren inschrijven)
29 aug. 20.00-24.00 Dansavond

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,-

Falckstraat 2

centrum voor pers. bewustwording en creatieve ontwikkeling
Tasja Hut: 0118-470742 of www.aleenzijn.nl
Aleenzijn: spelenderwijs lichaam en geest ontspannen.
maandagmid. 15.30-16.30 kinderyoga 5-8 jr.
maandagmid. 16.45-17.45 kinderyoga 9-12 jr.
dinsdagav.
20.00-21.30 meditatie
woensdag
lezing, medium, workshop etc.

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

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

crea diverse technieken
cabaretgroep Oud of Controle
koersbal
seniorengym
computer gev. dhr. Keulemans
line-dance
crea diverse technieken
de Zingende Zilvermeeuwen
koersbal

26 sept. 09.00-14.00 Snuffelmarkt
27 sept. 13.30-16.00 Bingo

Overige activiteiten per september:
1e vrijdag van de maand: Tienerdisco
2e vrijdag van de maand: Filmavond
3e vrijdag van de maand: Kinderdisco
4e vrijdag van de maand: Bingo

don.middag

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

15.30-16.30
16.45-17.45
19.00-20.00
15.30-16.30
18.30-19.30
20.00-21.00

Uitvaartverzorging Overtoom Groen
De mensen achter
Uitvaartverzorging Overtoom Groen:
de uitvaartbegeleiders

Nettie Hollemans
en Joke Duivenvoorde

Persoonlijke aandacht en betrokkendheid

dag en nacht bereikbaar 0118 - 413 417
Uitvaartcentrum: Van Dishoeckstraat 620
4382 XW Vlissingen
info@uzzl.nl

12 tot 16 jaar
alle leeftijden
8 tot 12 jaar
alle leeftijden

kinderyoga 5-8 jr.
kinderyoga 9-12 jr.
ouder & kindmeditatie v.a. 8 jr.
kindermeditatie 8-12 jr.
ouder & kindmeditatie 8-18 jr.
meditatie

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

shop voor bijna nop
tot 31 augustus
tot 75% korting!

Gesloten van 25 juli tot 11 augustus!
Scheldestraat 54, Vlissingen
Tel.: 0118-417423

Een paal om mee uit te kijken

Zelden zal een artikel in dit blad zoveel reacties hebben opgeroepen als de vraag in
het vorige nummer: ’wat is dit voor een paal in de nabijheid van Paauwenburg?’
In totaal kwamen zo’n vijftien reacties binnen van Paauwenburgers en op één na hadden ze het allemaal bij het rechte eind: het gefotografeerde object is een zogenaamde
MUD-paal.
Bijna iedereen verwees naar een boekje dat als een standaardwerk wordt beschouwd
van Hans Sakkers en Johan den Hollander: ’Het verhaal van een paal’, waarin precies
wordt beschreven wanneeer de MUD-palen gezet zijn en waartoe ze dienden.
Leuke informatie is ook te vinden op de site www.Dutchfleet.nl. Iemand vertelt daar
zelfs dat hij in het bezit is van zo’n paal!
Aangezien de MUD-palen (er zijn er nog tien over van de 93 die langs de Westerschelde zijn geplaatst) nogal eens in
de buurt staan van bunkers uit de Tweede Wereldoorlog, rijst al gauw het vermoeden dat ze van Duitse komaf zijn.
Er staat bijvoorbeeld een paal op de bunker aan het Nollehoofd. Niets is echter minder waar.
Nu dus de vraag: waartoe dienden de palen?
MUD betekent: Mijnen Uitkijk Dienst. Een MUD-paal is dus een paal om uit te kijken naar mijnen.

Koude oorlog

De Mijnen Uitkijk Dienst dateert van het eind van de jaren veertig van de vorige eeuw, de tijd van IJzeren Gordijn en
Koude Oorlog. Langs de Noordzeekust leefde de vrees voor een aanval van de Russen en in het bijzonder het uitschakelen van belangrijke havens aan de Nederlandse en Belgische kust. Vooral Antwerpen had bescherming nodig,
aangezien deze haven redelijk onbeschadigd uit de Tweede Wereldoorlog was gekomen. Een manier om een haven
uit te schakelen is het belemmeren van de doorvaart door het in zee droppen van mijnen met vliegtuigen.
Om die mijnen op te sporen, zijn dus uitkijkposten
nodig, voorzien van meetapparatuur. Het betonnen paaltje is niet meer dan een sokkel waarop een toestel werd
geplaatst, dat ook voorkomt op elk groot schip, namelijk
een ’Pelorus’, zo genoemd naar de stuurman van
Hannibal.
Het is een draaibaar geheel met een schaalverdeling in
graden en een vizier. Hiermee kan men aan plaatsbepaling doen. Om de precieze plaats te kunnen aanwijzen
waar een mijn was gevallen had men een peiling nodig
vanaf twee palen, een ’kruispeiling’.
Een MUD-paal had twee mensen nodig: iemand die peilde en iemand die het resultaat doorgaf; er was zelfs voorzien in de plaatsing van een huisje rondom de paal.

MUD-boten

Volledige permanente ’bemanning’ van alle MUD-palen
aan de Nederlandse kust zou zo’n 1100 personen vergen.
Men dacht aanvankelijk dit met vrijwilligers te kunnen
doen, maar er meldden zich maar een stuk of veertig
mensen aan, vandaar dat dienstplichtigen van de Marine
werden opgeleid, oftewel ’mijnenwachters’.
Vooral aan de Westerschelde en bij Vlissingen stonden
zeer veel palen en dat was - zoals gezegd - vanwege het
belang van de haven van Antwerpen. Het hoofdkwartier
van de uitkijkdienst was gevestigd in het Vlissingse havengebied.

Behalve de WUP’s, de Wal Uitkijk Posten, waren er ook MUD-boten. Snelle schepen van een meter of twaalf lang, uitgerust met twee dieselmotoren van elk bijna 200 pk. Ze waren afkomstig van de Amerikaanse kustwacht en er werden er tien geleverd aan Nederland met de scheepsnummers Y 8211 t/m Y 8220. Vanaf 1953 waren ze actief.
De schepen waren nodig omdat niet overal vanaf de wal de zee goed in de gaten kon worden gehouden.
De komst van radar en andere geavanceerde apparatuur maakte op den duur het systeem van waarneming via walposten en met boten overbodig en rond het eind van de jaren zestig werd het bijgezet in de ’merkwaardigheden van
de Koude Oorlog’.
De boten werden verkocht vanaf 1974 aan enigszins exotische landen. Minstens één boot deed nog dienst in 1986,
maar in 1988 was het definitief gedaan.

Toch was het maar goed dat er een Mijnen Uitkijk Dienst was, want bekend is dat minstens vier MUD-boten actief
zijn geweest bij het redden van mensen tijdens de Watersnood van 1953!

Met dank aan: alle inzenders, Hans Sakkers en Johan den Hollander, www.Dutchfleet.nl en anderen op
het internet.

Eindelijk erkenning

In tegenstelling tot landen als Engeland, Frankrijk, België hebben wij Nederlanders
niet zoveel met militaire tradities en herinneringen aan oorlog en strijd. In
Australië hoeven veteranen zelfs geen BTW te betalen en hebben ze recht op gratis
openbaar vervoer! Sinds vijf jaar wordt nu in Nederland jaarlijks een Veteranendag
gehouden. Het lijkt een soort inhaaloperatie, die door de meesten die gestreden
hebben in de Tweede Wereldoorlog en bij de politionele acties in het voormalig
Nederlands Indië niet meer kan worden meegemaakt. Het gaat om honderdduizenden Nederlandse veteranen, waarvan er vele duizenden gesneuveld en gewond zijn
geraakt.

Thijs Koops (77), woonachtig in Paauwenburg, is
secretaris-penningmeester van de Stichting Zeeuwse
Veteranendag. Als marineman was hij - aan boord van
de Hr. Ms. Evertsen - in 1962 betrokken bij de gevechten met de Indonesiërs om Nieuw-Guinea.

Verzwijgen

’Bijna alle veteranen verzwijgen de verschrikkingen die
ze hebben meegemaakt. Niemand kan begrijpen wat
het is om op jonge leeftijd in een oorlog terecht te
komen, bevelen te móeten opvolgen en de bek dicht te
moeten houden. Bovendien stuiten veel veteranen op
weerstand en wantrouwen. Je werd zelfs gemeden.
Zodoende vormen alleen medeveteranen een klankbord. Feit is dat bij veel oorlogsveteranen pas na tientallen jaren de verdrongen ellende naar boven komt,
tot onbegrip van hun omgeving.
Ook ik had mijn oorlogsverleden verdrongen.
Wél had ik dagelijks notities gemaakt, maar ik
heb op het punt gestaan ze weg te gooien.
Gelukkig heb ik dat niet gedaan en vijf jaar geleden heb ik alles uitgewerkt en er een boekje van
gemaakt. Meer dan veertig jaar later dus...’
Koops weet feilloos feiten te leveren over aantallen
veteranen. Behalve oorlogshandelingen waarbij
Nederland zelf betrokken was, is ons land sinds de
jaren vijftig van de vorige eeuw actief geweest bij vredesoperaties (wat dus vaak vechten betekende) in
ongeveer dertig landen, verspreid over de hele wereld.
In totaal zijn zo’n 70.000 militairen ingezet, waarbij
155 doden zijn te betreuren zijn. Over gewonden zijn
geen cijfers bekend maar dat zijn er vermoedelijk honderden. Bij deze cijfers is de nog aan de gang zijnde
operatie in Uruzgan overigens niet meegerekend.
Er wordt van uitgegaan dat 5 procent van de militairen
na terugkomst psychische problemen zal hebben,
aldus Koops, maar tegenwoordig is er goede nazorg; dit
in tegenstelling tot vroeger. ’Het enige wat je kreeg was
een vrijvervoerbewijs om naar huis te gaan’.

In de houding van de maatschappij ten opzichte van
veteranen is de laatste jaren een kentering gekomen.
De media hebben hier ongetwijfeld een rol in gespeeld,
doordat zichtbaar is gemaakt wat het is om bij een
’vredesoperatie’ betrokken te zijn.
Volgens Koops is wijlen Prins Bernhard zeer belangrijk
geweest om de veteranen uit hun isolement te halen.
De jaarlijkse veteranendag in Den Haag is inmiddels in
korte tijd uitgegroeid tot een groot succes. ’Eindelijk
erkenning’, zo constateert Koops, ’want daar gaat het
om bij deze dag, erkenning van het feit dat duizenden
jonge Nederlanders als beroeps, hetzij als dienstplichtigen zijn ingezet om vrede te brengen of te handhaven
en dat zij daarom respect verdienen’. Ook de Zeeuwse
veteranendag, die op 13 juni voor de vierde maal werd
gehouden ondervindt steeds meer belangstelling. Er
waren driehonderd deelnemers in Middelburg, de stad
waar jaarlijks de Zeeuwse dag zal worden gehouden.
Erkenning is er ook van gemeenten en de provincie,
die de dag subsidiëren en van een aantal sponsors.
Zodoende is het mogelijk een programma samen te
stellen dat voor de veteranen gratis is. De leeftijd van
veteranen loopt uiteen van twintigers tot en met
negentigers. Er zijn diverse organisaties, gericht op
belangenbehartiging, reünies en gespreksbijeenkomsten.

Wederzijds begrip

De veteranendagen worden doorgaans bezocht
door de ouderen, maar meer en meer zijn ook
jongeren aanwezig, waarbij oud en jong elkaar
verstaan, zo zegt Koops: ’Ze kunnen ervaringen
delen, omdat er wederzijds begrip is van dingen
die moeilijk zijn uit te leggen aan mensen die
het niet hebben meegemaakt’.
Stichting Zeeuwse Veteranendag
Inlichtingen: szvd@zeelandnet.nl
tel. 0118 460807

ieuws van de wijkraad

Openbare Vergadering

Tijdens de openbare vergadering van de Wijkraad
Paauwenburg op 20 april noteerden wij een aantal
klachten over groen en wegen.
Na controle hebben we de echte klachten aan de
gemeente doorgegeven en we hebben geconstateerd dat
een flink deel van de problemen inmiddels is opgelost.
Van autosporen in het gras bij de bushalte bij het Van
Houtenplein hebben wij geen spoor kunnen ontdekken.
Het voorstel om de rijrichting bij de Tak van
Poortvlietstraat om te keren lijkt ons niet haalbaar
omdat het voorspelbaar is dat dan de bewoners van de
andere zijde met hetzelfde voorstel gaan komen.
Na afloop van de vergadering zorgde de Teamchef Hans
Saaman van de Politie Vlissingen voor een overzicht van
de activiteiten van de politie in onze wijk. Jongelui die
zich misdragen worden scherp in de gaten gehouden, er
wordt met de ouders gesproken en er zijn al meerdere
processen verbaal opgemaakt. Het aantal klachten dat
de politie bereikt neemt af. Toch moeten wijkbewoners
onmiddellijk bellen met 0900-8844 als er problemen
zijn. Als het een herhaling is van eerdere overlast moet
men vooral melden dat het een mutatie betreft anders
denkt men daar dat het om dezelfde eerste klacht gaat.

UMTS mast bij Panta Rhei

Door middel van een onduidelijk persbericht heeft de
gemeente gemeld dat in verband met de veiligheid bij
Panta Rhei een tijdelijke zendmast wordt geplaatst.
Dat heeft nogal wat verbazing gewekt omdat er zeer veel
protesten bij de gemeente tegen het plaatsen van een
UMTS-mast zijn binnengekomen. Omdat over de zendfrequentie van de mast niets in het persbericht en de site
van de gemeente werd vermeld is de Wijkraad toch maar

MijnMening

door Henk van Vlimmeren
eens op onderzoek uitgegaan. Van Mw. Jasperse hoorden
we na enig doorvragen dat op de mast allereerst een
GSM antenne komt maar dat op korte termijn ook een
UMTS antenne er op zal worden geplaatst. Heeft de
gemeente ons nu onder de mom van veiligheid met een
omweg toch voor een voldongen feit geplaatst, terwijl de
procedure nog loopt?

Kunstwerken

Op de openbare vergadering van 6 februari 2007 vroeg
wijkbewoner Schoonderwoerd of het wellicht mogelijk
zou zijn om bij kunstwerken in de wijk of liever nog in
heel Vlissingen verklarende bordjes te plaatsen. De
Wijkraad heeft dat verzoek besproken met de heer Leon
Riekwell van het Buro Beeldende Kunst. Die voelde er
veel voor waarbij dan gelijk op de site van de gemeente
ten behoeve van kunstliefhebbers alle informatie zou
kunnen worden opgenomen, met behulp waarvan men
de plekken kon gaan bezoeken. Na meerdere telefoontjes vernamen wij dat daar geen geld voor beschikbaar
kon worden gesteld. Eind vorig jaar hebben wij nog eens
contact opgenomen om te horen hoe de stand van zaken
was. Na diverse telefoontjes met de heer de Rijke (zelf
belde hij nooit terug) hoorden wij op 24 november 2008
dat er geen budget voor beschikbaar was. Het volgende
hoofdstuk lazen we op 3 juni in de Bode. Er werd een
aantal besluiten genomen waaronder een om volgend
jaar een kunstroute door de stad te gaan maken. Dus nu
is er wel geld. De Wijkraad die al zo lang met dit onderwerp aan de gang was kreeg geen enkel rechtstreeks
bericht van de gemeente. ”Lees de Bode maar!”
Noteer nu al in uw agenda: de volgende openbare
vergadering van de wijkraad Paauwenburg is op
maandag 30 november.

Het mooiste in Paauwenburg

Onlangs hadden we vrienden op bezoek uit het verre
Macedonië, meer dan tweeduizend kilometer hiervandaan. Daar zijn de dingen heel anders georganiseerd
dan hier. Of ze zijn er helemaal niet, zoals het minimumloon, WW, wettelijke bijstand, een redelijk pensioen, huurbijdrage en gelijke behandeling.
Het is daar niet alleen anders georganiseerd, het ziet er
ook anders uit. Veel flats zijn er, van beton. Ook de stoepen zijn van beton, met gaten erin en ’s avonds is het
oppassen, want soms ontbreekt een putdeksel. De bioscoop, het gemeentehuis en het voormalige hoofdkwartier van de Partij zagen er mooi uit toen ze net nieuw
waren, maar het pleisterwerk of de tegels vallen er beetje
bij beetje af, zodat goed te zien is dat ze ook van beton
zijn. Bijna alle straten zijn van asfalt, naar verhouding
goedkoop en het schiet op qua aanleg. Je moet als automobilist wel uitkijken met remmen als het geregend
heeft, want eenmaal aangelegd, wordt het asfalt niet zo
vaak vernieuwd.
We zijn met de vrienden overal geweest op Walcheren.
We hebben de verhalen verteld over de bombardementen in 1944 op de dijken om de Duitsers te verslaan en
de doorvaart over de Westerschelde (’Is dit een rivier, het
lijkt de zee wel!’) naar Antwerpen mogelijk te maken. En
toen we de Tweede Wereldoorlog te boven waren sloeg
het water in 1953 weer toe.
We hebben op het hoogste duin gestaan en op de
Westkapelse zeedijk (’Kijk dit is de zee, de Noordzee’).
Het monumentale Veere en Middelburg zijn natuurlijk
bezocht. Vanaf de Vlissingse Boulevard (’Dit is de

beroemdste admiraal van Nederland, die zelfs de
Engelse oorlogsvloot heeft vernietigd’) zie je in de verte
een kerncentrale. Ook die hebben we in Vlissingen! Het
verschil tussen eb en vloed? Nou dat kan wel een meter
of zes zijn, dus die stranden zijn om de zes uur een paar
honderd meter breed of bijna helemaal weg...
Onze vrienden hoorden en zagen het vol bewondering
aan, maar ondertussen keken ze naar dingen met heel
andere ogen dan wij. Overal die bloemen, dat konden we
nog volgen. En ook: wat een mooie rustige wijk is
Paauwenburg, met zoveel groen en hoe schoon het overal is!
Wat onze vrienden ook zeer bijzonder vonden zijn de
grote ramen in de huizen en het vele licht dat daardoor
naar binnen valt. En... ’s avonds kun je van buitenaf
gewoon naar binnen kijken! (’Nee in de winter is dat
niet extra koud, we hebben hier dubbel glas, CV en het
is hier nooit echt koud zoals bij jullie’) Maar wat onze
vriendin het allermooiste vond in Paauwenburg, waren
de straten. ’Jullie hebben tenminste niet van dat dode,
zwarte asfalt, maar van die mooie straatstenen.
Dit is prachtig en het is in harmonie met de huizenbouw. Misschien dat jullie zelf niet zien hoe belangrijk
dit is voor het aanzien van jullie buurt’.
En als er nog twijfelaars zijn hoe bijzonder klinkerstraten zijn: jaren geleden riep het dochtertje van een naar
Canada geëmigreerde vriendin, die even terug was in
Vlissingen: ’Mama kijk eens, ze hebben hier de stenen
van de huizen ook voor de straat gebruikt!’.
Sjaak van der Linde

Reactie op ”Engelse songteksten op de regenboogflats”
Na mij al een tijdlang te hebben geërgerd aan die vreemde Engelse teksten langs de Bloemenlaan, zie ik nu met
afgrijzen dat op de regenboogflats in Paauwenburg uitgebreide Engelse teksten zijn geplaatst. Het blijken coupletten te zijn van de ”musicalsong” ”Somewhere over
the rainbow”. Waarom ook hier die afschuwelijke
gewoonte weer de Engelse taal te gebruiken? Wij wonen
toch gewoon in Nederland? Afgezien van het feit dat er
voldoende Nederlandse regenboogliedjes zijn (Benny
Neyman, Paul de Leeuw en Frans Bauer bijvoorbeeld)
moet alles tegenwoordig in het Engels. De kapper heet
”hairdresser”, winkels heten ”shop”, uitverkoop heet
”sale” (wat ”vies” betekent in het Frans), spoorkaartjes
heten ”tickets”, kinderen zijn ”kids” en als je de pont
wilt nemen moet je de borden ”fast ferry” zoeken en
dan ”boarding” volgen. Zo kan ik nog een hele tijd doorgaan. Wat bezielt iedereen? De grootste Nederlandse
streekvervoerder gaat er kennelijk prat op dat hij zo’n
goede verbindingen heeft en noemt zich daarom
”Connection”. Alsof dat nog niet erg genoeg is spellen ze
dat woord vervolgens bewust verkeerd als ”Connexxion”.
Zo begrijpt zelfs een Engelsman het niet meer. Die
begrijpt trouwens ook niet wat Nederlanders met het
tegenwoordig vaak gebruikte ”oppimpen” bedoelen,
aangezien een pimp een pooier is.

Natuurlijk is het uiterst nuttig dat iedereen Engels leert
verstaan en spreken. Het is een wereldtaal waarmee je je
vrijwel overal kunt redden, maar voor je er aan begint
moet je eerst fatsoenlijk Nederlands leren spreken.
Helaas ontbreekt het daar steeds meer aan. Zelfs onderwijzers blijken tegenwoordig onze taal niet meer te
beheersen, want ik hoor ze in het bijzijn van hun leerlingen uitspraken doen als ”hun hebben” en ”zij zijn
groter als ons”. Op die manier weten leerlingen ook niet
meer hoe ze correct Nederlands moeten spreken.
Sommige middelbare scholen geven al alle lessen in het
Engels, dus ook gymnastiek. Zo raakt het Nederlands
steeds meer in de verdrukking.
Landen om ons heen zij veel consequenter. Zo wordt
een computer in Duitsland een ”Rechner”en in
Frankrijk een ”ordinateur” genoemd. In Zuid-Afrika
heet een stewardess zelfs een ”luchtwaardin”. Zo ver
hoeft het van mij niet te gaan. Moderne Engelse woorden mogen best worden overgenomen, maar laten we
nu eens ophouden bestaande Nederlandse woorden te
”verengelsen” en volkomen onnodig Engelse teksten te
gebruiken. Niemand heeft behoefte aan die afschuwelijke ”Engelse ziekte”.
Dick de Korte

Wijkdag zaterdag 19 september
Zaterdag 19 september wordt weer de traditionele wijkdag Paauwenburg gehouden in het wijkcentrum Open
Hof. Voor deze datum is gekozen omdat het ook de landelijke ’Burendag’ is.
Het programma staat nog niet helemaal vast, maar elke Paauwenburger krijgt op tijd een folder in de bus.
Enkele dingen zijn al wel zeker: optreden van de ’huisband’ Any Time, demonstraties van allerlei verenigingen en huurders in het wijkcentrum Open Hof en een rommelmarkt.
Ditmaal wordt geen barbecue in de openlucht gehouden, maar kan men voor vijf euro een Indische maaltijd nuttigen in het wijkcentrum.

Wordt ’Vriend van de Paraplu’

De Paraplu wil jongeren graag meer betrekken bij het organiseren en uitvoeren van activiteiten; ze kunnen nu
’vriend van de Paraplu’ worden. Je wordt dat door een inschrijflijst in te vullen en te laten ondertekenen door je
ouders/verzorgers. Vrienden van de Paraplu krijgen een pasje en de houder kan op vertoon daarvan met korting, of
zelfs gratis, deelnemen aan activiteiten van de Paraplu.

Heitje voor een karweitje

In de zomervakantie kunnen Vrienden van de Paraplu aan de activiteit ’heitje voor een karweitje’ meedoen. Gestart
wordt met workshops ramen wassen, onkruid wieden, auto wassen en dergelijke bij het jongerencentrum De
Paraplu. Degenen die hieraan hebben deelgenomen kunnen vervolgens worden ingezet in de wijk om een heitje voor
een karweitje te doen. Op deze manier besteden jongeren hun vrije tijd op een positieve manier, maken ze zich nuttig voor de wijk en leren ze ook nog wat.
Heitje voor een karweitje is vrijwilligerswerk en men is vrij de jongeren een bedrag te geven dat past bij de prestatie.
Als u een heitje heeft kunt u bellen naar: Jongerenwerker: 06-47816617 of tijdens openingstijden De Paraplu: 0118465453

Overige activiteiten per september:

1e vrijdag v.d. maand: Tienerdisco
3e vrijdag v.d. maand: Kinderdisco

12 tot 16 jaar
8 tot 12 jaar

2e vrijdag v.d. maand: Filmavond
4e vrijdag v.d. maand: Bingo

alle leeftijden
alle leeftijden

Voor alle activiteiten worden nog vrijwilligers gezocht. Zowel jongeren als volwassenen zijn welkom om te helpen.
Serge van Thienen - Jongerenwerker Stichting Palladium
Praktijk voor fysiotherapie en kinderfysiotherapie

--- PAAUWENBURG ---

Gerbrandystraat 56a
4384 NJ Vlissingen
Telefoon 0118-465474 - Fax 0118-463487
E-mail: info@fysiopaauwenburg.nl
Website: www.fysiopaauwenburg.nl

Van keuken
tot badkamer:

een grote rijkdom aan varianten

Een keuken moet leefbaar zijn.
Mooi, maar toch functioneel en praktisch.
In onze showroom kunt u zien dat comfort en kwaliteit
hand in hand kunnen gaan.
Sanitair, badmeubelen en accessoires met een persoonlijk tintje.
Daardoor geniet u elke keer weer opnieuw.
Wij helpen u graag bij het maken van de juiste keus
om uw badkamer een eigen gezicht te geven.

TOTAAL INSTALLATEUR - ALLES IN EEN HAND

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

Koninginnedag 2009

De organisatie van Koninginnedag Paauwenburg 2009 dankt de sponsors:

De Fietsenmakker rijwielhandel; Rabobank Walcheren/Noord-Beveland; Sauna Swaenenburgh; Hans Vers,
groenten- en fruithandel; Kapsalon De Kapperij; Autoschade Van den Berg; Chinees Restaurant De Lange
Muur; Kringapotheek Paauwenburg; Dierenkraam ’t Kluifje, markt; Firi den Hoedt Reclame; Tandarts
Cappenberg; Schilderwerken Seybel; Bliek Meesterbakkers; Schoonmaakbedrijf Delta; Supermarkt Golff; J.J.
Tilroe sokken en kousen, markt; De Schelp restaurant - midgetgolf; Videotheek Filmclub Paauwenburg;
Racketcentrum Vlissingen; Eetcafé Succes; Groen-Van Noort bloemen, markt; Van der Pol kaas en vleeswaren,
markt; Recreatiepark De Kanovijver; Jeremiasse Fiets en Fitness; ’t Stoepje brood- en banket, markt; l’escaut
woonservice; Vishandel Cor Bosman, markt; Zeevla, poelier en traiteur, markt; Kapsalon Ellen; De Fruit
Express, markt; Jeremiasse Care2Move; Stichting Wijkcentrum Paauwenburg; Tapasbar, markt; Bakkerij Piet
Daane; WTS Architecten; De Notedop, markt; Van Belzen, bloemen, markt; Corstanje Fruit, markt;
Fietsenkraam, markt; De Notenexpress, markt; Kaashandel Huijser, markt; Toni’s Mode, markt; Smulders
Textiel, markt; Kapsalon Netwakwou; Indische Kraam, markt; Nagelstudio Tyro; Bloemenhuis Mies;
Autobedrijf Murre; Inge Castel, pedicure; Café De Pimpelaar; Manusama Stoffen, markt.
Ingezonden mededeling
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

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

Straatnamen verklaard

In deze zomereditie van de Klaver Vier wordt de Verdilaan
verklaard. Deze laan is te vinden in het noordelijke gedeelte van Paauwenburg en is via verschillende kanten te bereiken: vanaf de buitenrand van de bebouwing aan de Bachlaan
via de Chopinlaan en dan kan men de tweede straat linksaf
de Schumanlaan door en dan links of rechts de Verdilaan in.
De Verdilaan loopt namelijk in een rechthoek. Via de
Strausslaan en de Francklaan is de Verdilaan ook bereikbaar.

Waarom in Paauwenburg?

Afgelopen 25 april werd de finale voor de provincie Zeeland van de zestiende editie van
De Nationale Voorleeswedstrijd gehouden. De finale vond plaats in de Zeeuwse
Bibliotheek in Middelburg en werd ook georganiseerd door de Zeeuwse Bibliotheek.
Hier streden 12 kandidaten uit de groepen 7 en 8 van de basisscholen uit de provincie Zeeland om de titel Provinciale Voorleeskampioen 2009. De winnares van deze finale kreeg een boekenbon, een medaille en een oorkonde. Tevens mocht zij (de finalisten
zijn allemaal meisjes) op woensdag 17 mei 2009 naar de landelijke finale in Utrecht.

Dit jaar deden 80.682 leerlingen uit de groepen 7 en 8 mee aan de voorrondes op school. Maar liefst 2.989 kinderen mochten zich schoolkampioen noemen. Eén van deze provinciale finalisten is Lisa van ’t Westende van de Louise
de Colignyschool. Zij is de winnares van de Vlissingse scholen.
Natuurlijk bent u als lezer van de wijkkrant gewend dat deze rubriek over volwassenen gaat, maar kinderen zijn
natuurlijk ook bewoners van onze wijk en die hebben vaak leuke belevenissen. Daarom gaat het dit keer over Lisa.
Natuurlijk is het jammer dat ze niet gewonnen heeft in Middelburg, maar voor haar was het toch geweldig leuk om
mee te mogen doen en ze kan er trots op zijn dat ze het gebracht heeft tot de provinciale finale. Ze las in Middelburg
voor uit het boek ’Timboektoe’ van Carry Slee. Daar is ook een film van gemaakt en Lisa las de filmeditie.
Zij zit dus in groep 8 samen met nog 32 leerlingen bij meester Roel Kwast van de Louise de Colignyschool en op vrijdag krijgt de klas les van meester Yorick. Na de grote vakantie gaat ze naar het voortgezet onderwijs. Naar de brugklas HAVO/VWO op Scheldemond.
Vriendinnen heeft ze een heleboel in de klas, maar haar beste vriendin is toch wel Lieke. Lieke heeft als columniste
stukjes geschreven in de Paauwenburgkrant van Firi den Hoedt.
Lisa woont aan het Vondelingplein en zij vindt Paauwenburg leuk om in te wonen. Ook heeft zij altijd veel buiten
gespeeld met vriendinnen. Vooral in de zomer. De winkels in de wijk vindt ze leuk en ze gaat voor haar moeder regelmatig om een boodschap bij de Golff. Of naar Kruidvat voor wat make-up of zo, samen met een vriendin.
Aan sport doet Lisa ook: zij zit op Streetdance in het Open Hof. Lekker dichtbij en het is leuk. Streetdance wordt gegeven door Shanila en er zijn verschillende groepen. Voor allerlei leeftijden. En lezen doet zij natuurlijk ook graag. Ze
is lid van de bibliotheek en behalve de boeken van Carry Slee leest ze ook graag van de schrijfster Francine Oomen.
Ze heeft een broer van 22 jaar en hij is hovenier, maar is van plan om naar de marine te gaan.
Lisa’s moeder is docente Nederlands en haar vader accountant.
Heeft ze iets gewonnen met het kampioenschap? Ze zegt: ”ja, in de bibliotheek van Vlissingen kreeg ik een boek,
boekenbonnen en een tas. In Middelburg een vaantje en een zonnebloem en een heleboel complimenten”.

Giuseppe Verdi

Geboren op 10 november 1813 overleden op 27 januari 1901.

Verdi werd geboren in Busseto, een kleine stad nabij Parma, als zoon van een ongeletterde herbergier. Zijn eerste muzieklessen kreeg hij van de lokale organist. Dankzij de steun van een intelligente Mecenas kon hij ook
lessen volgen bij twee goede musici van het stadje Busseto. Hij leerde er piano en wat harmonie. Hij leerde zo
snel bij, dat hij op zestienjarige leeftijd les kon geven aan de plaatselijke muziekschool. Hij speelde ook orgel,
gaf pianorecitals en begon met componeren. Al snel had hij een aanzienlijke hoeveelheid composities, die hij
later echter zelf verbrandde. In 1832 werd hij geweigerd aan het conservatorium van Milaan, maar dankzij de
vrijgevigheid van A. Barezzi (met wiens dochter hij ging trouwen in 1836) kon hij drie maanden privéles volgen bij Lavigna in Milaan. Toen hij later naar Busseto terugkeerde, werd hij tot ’Maestro di musica’ gepromoveerd.

In 1839 kon hij, alweer dankzij de steun van een vriend, zijn opera ’Oberto’ opvoeren in de Scala. Het succes
was zo groot dat de impresario hem een contract liet tekenen voor de opvoering van nog drie andere werken.
Twee van deze werken, ’Nabucodonosor’ (gekend als ’Nabucco’) en ’I Lombardi’ zorgden voor de doorbraak
van Guiseppe Verdi in heel Europa. Hij werd geboeid door de politiek, wat hij dan ook liet blijken tijdens de
revolutionaire evenementen in 1848. Na enige tijd te hebben gezworven tussen Milaan, Rome, Parijs en
Londen, kocht hij een landgoed nabij Busseto. Dit is nu gekend als ’Villa Verdi’.

Hij vestigde zich daar in 1851 met de zangeres Guisseppina Strepponi. Deze had een zeer gunstige invloed op
de componist. Ze bleef bij hem tot aan haar dood in 1897. In 1859 werd Verdi’s naam een symbool: op de
muren kon men overal ’Viva Verdi’ lezen. De patriotten vertaalden dit als: ’Viva Vittorio Emmanuele Re d’Italia’.
Hij werd gevraagd om te zetelen in het eerste Italiaanse Parlement. Tot in 1865 bekleedde hij de functie van
senator. Deze evenementen brachten een vertraging in Verdi’s activiteit als componist. Hij componeerde
slechts 7 opera’s in de laatste 35 jaar van zijn leven. In 1861-1862 ging hij naar Londen, Parijs en tweemaal
naar St. Petersburg. In 1871 werd Aida opgevoerd in het nieuwe theater van Cairo ter gelegenheid van de opening van het Suezkanaal. Twee jaar later schreef hij een Requiem voor Manzoni. Een van de drie grootste
meesterwerken van Verdi, samen met ’Otello’ en ’Falstaff’.
Na de dood van zijn vrouw Guiseppina ging zijn gezondheid erop achteruit en hij stierf aan een hartstilstand
op 27 januari 1901. De stijl van Verdi is typisch Italiaans. Instinctmatig ontvluchtte hij de invloed van Wagner,
die hij echter bewonderde. Zijn 26 opera’s vormen een verbinding tussen de belcanto van Donizetti en Rossini
en het dramatisch realisme van de moderne opera.

Zijn belangrijkste opera’s: ’Oberto’ (Milaan, 1838); ’Nabucco’ (Milaan, 1842); ’Macbeth’ (Firenze, 1847);
’Rigoletto’ (Venetië, 1851); ’Il Trovatore’ (Rome, 1853); ’La Traviata’ (Venetië, 1853); ’Un Ballo in Maschera’
(Rome, 1859); ’La Forza del Destino’ (St. Petersburg, 1862); ’Don Carlos’ (Parijs, 1867); ’Aida’ (Cairo, 1871);
’Otello’ (Milaan, 1887); ’Falstaff’ (Milaan, 1893).
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Boerderij Torenzicht

door Jaco Simons

Op het grondgebied van onze wijk Paauwenburg stonden verschillende eeuwenoude
boerderijen en zelfs enkele buitenplaatsen. De Lange Pacht, Torenzicht, Bon Repos en
Paauwenburg, om er een paar te noemen. Sommige staan er nog steeds, maar de
meeste verdwenen door omstandigheden als stadsuitbreiding of oorlogsgeweld.
Torenzicht is daar een voorbeeld van. Met name de families Brasser - in de zeventiende eeuw - en De Buck - in de negentiende en twintigste eeuw - hebben lange tijd
gewoond en gewerkt op die boerderij. Er zijn echter meer interessante eigenaren
geweest in de loop der eeuwen.
Op Walcheren treffen we de naam Torenzicht (of
Torenzigt) verschillende malen aan. Bijvoorbeeld in
Oostkapelle, Grijpskerke en Serooskerke. In Vlissingen
stond er een Torenzicht aan de toenmalige Bosweg. In
het kader van stadsuitbreiding werden huis en schuur
rond 1950 afgebroken.
De boerderij waar het in dit artikel om draait, lag op
Koudekerks grondgebied, aan de toenmalige Zwanenburgseweg; een zijweg van de latere Gerbrandystraat,
schuin tegenover huisarts Van Ouwerkerk. In de huidige
situatie kunnen we stellen dat Torenzicht even ten zuiden lag van het appartementencomplex aan de
Falckstraat.
De naam Torenzicht spreekt voor zich. Toch rijst de
vraag, op welke toren men destijds dan zicht had. Het is
nu moeilijk voor te stellen, maar vanaf de boerderij was
in de verte het hoogste gedeelte van de Vlissingse Sint
Jacobskerk te ontwaren. Het bouw- en weiland heeft in
de loop der tijd plaats gemaakt voor bebouwing en
geboomte. Zeker is, dat Torenzicht al in de zestiende
eeuw een plekje innam op de Walcherse klei.
In de overlopers van 1574 en 1585 stuiten we op de
namen Jacob Geleyns respectievelijk Adriaan Ravesteyn
als de eigenaren van de boerderij. (Overlopers zijn
belastingregisters waarin men vroeger onroerende goederen en de eigenaren ervan noteerde.)
Rond 1600 heeft Pieter Cannoij het huis en erf in bezit
en verpacht hij het boerenbedrijf aan ene Karel
Hendricx; een lokale boer, zo mogen we aannemen.
Pieter Cannoij was in 1599 secretaris van de stad
Arnemuiden. In 1609 komen we hem tegen als notaris,
”benoemd op recommandatie van de magistraat van
Arnemuiden”, zoals we kunnen lezen in het archief van
de Staten van Zeeland.
Na Cannoij komt de familie Brasser in beeld. In de mannelijke lijn werd alleen de naam Leyn gebezigd. Het
begint in de zeventiende eeuw dus met Leyn Brasser;
vervolgens treffen we rond 1623 diens weduwe. In 1653
wordt hun zoon genoemd die Leyn Leynszoon Brasser
heet. Die identiteit herhaalt zich in 1675 bij diens gelijknamige zoon.
Na zo’n honderd jaar op Torenzicht verdwijnen de
Brasser’s uit beeld en treffen we in het begin van de
achttiende eeuw Simon Dobbelaar (de jonge), gevolgd
door Adriaan Cornelissen Velders in 1727 en Jan Bakker
in 1754.
In 1800 komt landman Cornelis Dingeman Swigtman in
beeld als eigenaar van Torenzicht. Hij koopt de boerderij
voor 1900 pond Vlaams, de gangbare valuta in die tijd.
Swigtman verkrijgt dat bedrag door een lening aan te
gaan met Jacobus en Cornelis Barbier. Na de dood van

Familie De Buck poserend op hun erf.

Swigtman wordt zijn weduwe Maatje van Kleven
genoemd. Zij was in 1811 slechts korte tijd eigenaresse
van Torenzicht. In hetzelfde jaar duikt Cornelis Barbier
namelijk weer op, nu niet als hypotheekverstrekker
maar als eigenaar van de boerderij. Barbier (17641843) was timmermansbaas en eigenaar van vele huizen en land in Oost-Souburg en Vlissingen. Met
Torenzicht bleek hij dus ook actief in Koudekerke.
Waarom Barbier in zo’n onzekere tijd – de Fransen hadden ons land ingepikt – Torenzicht kocht, blijft onduidelijk. Het moet voor hem in 1811 toch even schrikken
zijn geweest. Op last van het toenmalige gezag werd
namelijk de fortificatie van Vlissingen stevig uitgebreid
met, onder meer, de aanleg van het Linker Kroonwerk.
Torenzicht lag nét daarbuiten. Het had maar een haar
gescheeld of de boerderij van Barbier was al in de Franse
tijd ter ziele gegaan. Overigens werden er in april 1812
wel percelen bouw- en weiland van Torenzicht onteigend.
Barbier verkocht het boerenbedrijf in 1838 aan familie
De Buck. Dat eigenaarschap zou duren tot aan het begin
van de jaren dertig van de twintigste eeuw. Net als
Brasser drukte dus ook De Buck een duidelijk stempel
op Torenzicht.
De eerste De Buck op Torenzicht was Pieter (18101878). Later wordt ook zijn zoon Willem (1837-1908)
genoemd als mede-eigenaar, tot aan de verkoop in 1870.

Foto: helaas slechte, maar zeldzame foto van het boerenhuis van Torenzicht

Adriaan (1836-1878) zijn vader op. Adriaan de Buck
trouwde in 1863 met Catharina Louws (1837-1914).
Blijkbaar verkeerde de boerderij in deplorabele staat,
want Adriaan besloot in hetzelfde jaar tot herbouw. In
1877 werd het geheel nog uitgebreid met bijgebouwen.
Adriaan stierf toen zijn zoon David nog maar 7 jaar oud
was. Daarom wordt weduwe Catharina na de dood van
haar man in kadastrale leggers als eigenaresse
genoemd.
David de Buck (1871-1927) trouwde in 1896 met
Johanna Boone (1873-1924) en kreeg via zijn moeder
de boerderij onder zijn hoede. De laatste De Buck op
Torenzicht was Jan (1899-1985), een zoon van David.
Jan trouwde in 1923 met Maatje Aarnoutse (18971981). Zij was een van de zestien kinderen van Jan
Janszoon Aarnoutse de jonge, eigenaar van hofstede
Paauwenburg. Jan en Maatje de Buck kregen vijf kinderen.

(fotocollectie Gemeentearchief Vlissingen)

aanstaande schoonvader heb ik nog een gebouwtje
gemaakt om mijn paard en wagen te kunnen stallen. Zo
kon ik mijn melkwijk toch nog voortzetten”.
Dirk Stroo (geboren in 1925) trouwde in 1948 met zijn
Cornelia (1926). Samen kregen zij drie kinderen. ”Mijn
vrouw is in 2003 helaas overleden. Het is inmiddels

De laatste eigenaar van Torenzicht, dr. Albertus Staverman.
(fotocollectie Gemeentearchief Vlissingen)

Foto uit 1940: Jan de Buck met twee dochters. In het midden Cornelia die later trouwde met melkman Dirk Stroo.
(fotocollectie Gemeentearchief Vlissingen)

Pieter trouwde in 1835 met Tannetje Davidse (17991869). In de periode 1869-1870 veranderde er veel in
het leven van deze landbouwer. Eerst overleed zijn
vrouw, vervolgens verkocht hij zijn boerderij aan zijn
zoon en tot slot trouwde hij op zestigjarige leeftijd met
Jozina Cornelia Willemse. In 1870 volgde Pieter’s zoon

(fotocollectie Gemeentearchief Vlissingen)

Vanwege de crisis in de dertiger jaren van de twintigste
eeuw werd boerderij Torenzicht verkocht aan dr.
Albertus Staverman, arts in Vlissingen. De familie De
Buck bleef er weliswaar wonen, maar nu als pachter van
Staverman. Notabelen kochten in die crisisjaren voor
een prikkie boerderijen. Dat betekende natuurlijk verlies van kapitaal voor boeren. Daarentegen konden zij
wel op hun boerderij blijven wonen en werken.
Albertus Staverman vestigde zich in 1908 als chirurg en
gynaecoloog in de Scheldestad. Hij bemoeide zich daarnaast met politiek als gemeenteraadslid en lid van
Provinciale Staten. De chirurgische afdeling van het in
1931 gebouwde Bethesdaziekenhuis was door zijn toedoen opvallend goed uitgerust. Staverman wordt in
Vlissingen herinnerd met een straatnaam. Verder is een
plaatselijke reddingsbrigade naar hem vernoemd.
In oktober 1944 werden de boerenwoning en schuur
door vuurgevechten tussen Duitsers en geallieerden verwoest. De daaropvolgende inundatie zorgde voor het
definitieve einde van de overgebleven ruïne van
Torenzicht.
Intussen had de jonge melkman Dirk Stroo een oogje
laten vallen op Cornelia, een dochter van Jan de Buck.
Stroo: ”Van het hout van de gehavende schuur van mijn
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ruim zes jaar geleden, maar ik mis haar nog elke dag.”
De heer Dirk Stroo is een bekende naam in Vlissingen.
Decennialang was hij melkman. Hij kent zodoende zeer
veel mensen en vele kennen hem. Op dit moment is hij
83 jaar oud en woont hij nog altijd in onze wijk, aan de
Gerbrandystraat om precies te zijn.
De heer Dirk Stroo dank ik hartelijk voor het gesprek dat
ik met hem had ten behoeve van dit artikel. Met name
zijn verhalen over de moeilijke oorlogsjaren hebben op
mij diepe indruk gemaakt.

De heer Dirk Stroo

(foto: Jaco Simons)

Voor alle notariële diensten

Autotaalglas Vlissingen
Gildeweg 13 (bij het miro center)

0118 - 44 11 55

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

Autotaalglas. Zo doen wij het.

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

Is uw huiskamer te klein?

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

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

Observaties
Uitstel

Alexander Gogelweg 59, 4384 EV Vlissingen

Flexibele mogelijkheden voor groepsactiviteiten, feestelijke gebeurtenissen
en andere bijeenkomsten.

door Jan van ’t Eiland

Jaren geleden kochten wij een appelboompje, luisterend naar de naam ’Schone van Boskoop’. Eigenlijk was die
fraaie naam de enige reden waarom onze keus op dát boompje viel, maar toen na enige tijd het boompje boom
was geworden en appels begon te produceren bleek het een doodgewone Goudrenet te zijn.
De Goudrenet voelde zich blijkbaar goed thuis in onze tuin, want hij groeide uit tot een forse hoogstam en hij
bloeide elk voorjaar uitbundig. En ook al produceerde hij keiharde appels, slechts goed voor moes en taart, het
werd hem vergeven. Aan gifspuiten deden we niet, want hier en daar een plekje op een appel? Ze werden
immers toch tot moes vermalen, dus wat deed dat er toe? Ook onder vrienden en buren vonden de
Goudrenetten gretig aftrek, zodat we toch tevreden waren met de boom-met-de mooie-naam en de doodgewone appels
Maar vorig jaar sloeg de twijfel toe. Nog steeds leverde de boom honderden appels, maar ze waren ineens de
helft kleiner dan voorheen.
’Dat bevalt me niet’, zei ik tegen mijn vrouw, ’als dat zo blijft, gaat de zaag erin’.
En dit voorjaar zag ik het al aankomen. Onze andere appelboom (een soort James Grieve) stond fors in bloei,
maar de tien keer zo grote Goudrenet telde welgeteld vijf bloesems...
In gedachten hoorde ik al mijn gierende kettingzaag en zag ik het staal van de bijl, blikkerend in de voorjaarszon.
’Het lijkt wel of ze op zoek zijn naar een plek voor een nestje’, zei mijn vrouw, ’ik zie ze nu al dagen in buurt
van de boom. Eerst vlogen ze meteen weg als je er aan kwam, maar nu blijven ze gewoon zitten’.
’Zal wel verbeelding zijn’, dacht ik nog, maar een paar dagen laten stond ik zowat oog in oog met een Turkse
Tortel, die mij wat onderzoekend aankeek.
De weken daarop observeerden wij nauwkeurig het Tortelpaar: zouden ze wél, zouden ze niet...
Trouwens, misschien was de situatie wel omgekeerd en observeerden wij niet de Tortels, maar observeerden
zij ons!
Niet zo lang daarna zagen we een Tortelduif neerstrijken met een takje in de bek. Aha, de eerste steen was
gelegd! En in een rap tempo werd een nestje gebouwd. Al observerend kwam ik trouwens tot de slotsom dat de
nestbouw zich vooral afspeelt in de vroege ochtend en dat het verloofde paar de rest van de dag schuilend doorbrengt op het nest-in-aanbouw of vlak daarbij.
We controleren inmiddels dagelijks de voortgang. Het vrouwtje zit op het nest (of soms ook het mannetje, want
die beesten lijken sprekend op elkaar?); er is dus kroost in aantocht.
En die boom? Het sloopplan is inmiddels ruimschoots uitgesteld.
Tot wanneer, is nu de vraag, want zonder het te beseffen hebben twee Tortels zijn dood uitgesteld en mochten
ze volgend jaar terugkomen? Tsja, wat dan?

Combineren kun je leren

Cursus Mantelzorg en Werk

’Mijn gezin, mijn baan, en de mantelzorgtaken!
Het wordt me soms wel eens teveel’. ’Ik vind het
moeilijk om hulp te vragen. Iedereen heeft druk
en het voelt toch alsof je ze lastig valt’. ’Ik zorg
graag voor anderen. Ik regel het allemaal wel. Op
een gegeven moment werd de druk toch te groot’.
’Mijn leven wordt bepaald door mijn agenda. Ik
heb nooit meer tijd voor mezelf’.

Zomaar wat uitspraken van werkende mantelzorgers.
Mantelzorg kan veel voldoening geven, maar het risico
dat de mantelzorger overbelast raakt is aanwezig, zeker
als mantelzorg wordt gecombineerd met een baan.
Niemand is daarbij gebaat, de mantelzorger zelf niet, de
zorgbehoevende niet, maar ook de werkgever niet.
Bespreken van de situatie geeft lucht en samen over de
situatie nadenken biedt mogelijkheden voor oplossingen.
In deze cursus ga je in vier bijeenkomsten aan de slag

om je leven beter in balans te krijgen. Je krijgt hulpmiddelen waardoor je kunt bepalen welke zaken je
balans verstoren en hulpmiddelen om de balans te herstellen. Dit leidt niet tot de ’eeuwige balans’. Werken aan
je persoonlijke balans houdt namelijk nooit op. Maar de
aangereikte hulpmiddelen en informatie kunnen je wel
op weg helpen om de balans tussen werk en mantelzorg
te blijven vinden.
De cursus wordt georganiseerd door Vrijwillige zorg
Walcheren Steunpunt Mantelzorg en MEE Zeeland.
Cursustijden, dinsdagavond van 19:30 tot 22:00 uur op
8 september, 22 september, 6 oktober, 20 oktober 2009.
Kosten zijn € 10,00, cursusmateriaal en koffie/thee
inbegrepen.

U kunt zich vóór 1 september opgeven via:
Vrijwillige Zorg Walcheren Steunpunt Mantelzorg,
Laurens Stommesweg 1 nr. 12 4335 AX Middelburg,
telefoon: 0118-553530 of info@zorgvrijwilligers.nl

De volgende wijkkrant
verschijnt eind september 2009.
Hebt u een bijdrage, stuur die
dan vóór 5 september 2009
naar ons toe.
Ons redactieadres is:
Alexander Gogelweg 59,
4384 EV Vlissingen

Telefoon/Fax 0118 - 465454

De natuur in Paauwenburg

door Henk van Vlimmeren

Een bontjasje in de zomer

Opeens liep er dit voorjaar een klein kereltje met een mooie bontjas aan door onze nogal wat wilde tuin.
Hij wandelde rechtstreeks naar de plek waar we strooivoer voor onze wilde zangvogels neerleggen. Rustig
nam hij wat voer in zijn voorpoten en begon te knabbelen.
Zo maakten we kennis met een prachtige veldmuis (Microtus arvalis) die een vaste gast werd op de voerplaats. Veldmuizen hebben niet de gewoonte om huizen binnen te gaan en richten geen schade aan in de
tuin dus tolereren we deze nieuwe gast aan tafel.

Onze veldmuis, ook wel woelmuis genoemd, die 85 tot 120 mm lang kan worden en tussen de 15 en 50
gram weegt is een typische muizensoort van de weiden, grasland en akker. Ze leven in nestjes die meestal onder de grond worden aangelegd, maar soms ook maken ze een nest boven de grond. Als ze ondergronds een nest maken is dat vaak tot 50 centimeter diep onder de oppervlakte.
Ze graven dan meestal vanuit het nest meerdere gangen die verderop aan de oppervlakte uitkomen.
Daarbij kunnen gangen van wel 6 meter lengte worden uitgegraven. Soms wordt in een of meerder van
die gangen in de loop van de herfst voedsel opgeslagen waarmee ze dan de winter door kunnen komen.

Het is niet ongewoon als een veldmuis, zoals die in onze tuin, alleen leeft. Onze muis heeft het al
gepresteerd om door steeds dezelfde route naar de voerplaats te nemen, een duidelijk zichtbaar looppad
te maken. We zijn maar niet op zoek
gegaan naar zijn holletje omdat we
zijn privacy niet willen verstoren!
Onze nieuwe tuingast vindt op de
voerplaats alles wat hij voor zijn
overleving nodig heeft en hij maakt
ook gebruik van de waterbak die
eigenlijk voor de vogels bestemd is.
In het open veld eten ze graag gras,
graan, klaver, koolzaad en in boomgaarden eten ze behalve gevallen
fruit ook soms de schors van jonge
aanplant.

De veldmuis plant zich voort in de
zomermaanden, de periode waarin
er ruim voldoende voedsel is te vinden en de temperatuur comfortabel is voor de jongen in het nest. De
vrouwtjes kunnen twee tot vier worpen per jaar krijgen. De draagtijd is 19 tot 21 dagen waarna 5 tot 6
maar soms wel twaalf jongen worden geworpen. Na 7 dagen gaan de ogen open en na twintig dagen zogen
kunnen de jongen op zichzelf verder.
Veldmuizen zijn bijzonder snel geslachtsrijp. Na de worp kunnen ze al weer snel een volgende worp ter
wereld brengen. Zelfs in de winter, onder een dikke laag sneeuw, worden soms jongen geboren.
Onder gunstige omstandigheden in de zomer kan er een ware bevolkings explosie plaatsvinden. De natuur
heeft echter haar eigen maatregels om de bevolking in toom te houden.

Muizen zijn de favoriete prooi van alle roofvogels, hermelijnen en wezels. Vooral de wezel is voor de veldmuis een groot gevaar omdat die hem tot in zijn gangenstelsel kan achtervolgen. Tegen de herfst komt het
aantal muizen tot een maximum. Tengevolge van voedselschaarste, vorst en regen vindt dan in de winter
vaak een decimering van de populatie plaats. Door al deze omstandigheden en vijanden heeft de muis
maar een betrekkelijk korte levensverwachting van 4 tot 25 maanden.

En tenslotte:

Voor de muis en de vogels strooien we uitsluitend strooivoer dat in de dierenwinkel wordt gekocht. We
horen soms klachten uit de wijk dat er last is van ratten of zilvermeeuwen.
Vrijwel altijd komt dat doordat er etens-afval en grote stukken brood als voer voor de vogels wordt gegooid.
Dat trekt nu eenmaal ratten en meeuwen aan.
Klein strooivoer en broodkruimels zijn voor grote vogels en ratten niet interessant, dus laten we het op
strooivoer uit de winkel houden!

Zorgstroom in Paauwenburg...
wij zijn u graag van dienst
● Thuiszorg: huishoudelijke hulp, verpleging en verzorging
● Dagverzorging in Het Majoraat, Van Hogendorpweg 60
● Gezonde, lekkere maaltijden van Tafel Thuis

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
Voor maaltijden belt u naar 0118-632030
www.zorgstroom.nl

