
Bovendien flirtte het bestuur van de Stichting
Wijkcentrum Open Hof onweerstaanbaar met allerlei
instanties, die nodig waren om een zorgcentrum in deze
accommodatie te realiseren en om de welzijnsvoorzie-
ningen in Paauwenburg op peil te houden. En het moet
gezegd: de liefde kwam aanvankelijk van beide kanten.
Woonservice l’escaut, zorginstellingen, een groepje huis-
artsen, fysiotherapeuten en nog wat andere betrokkenen
omarmden het plan voor een zorgcentrum met enthou-
siasme en hartstocht.

Het had er lange tijd alle schijn van dat de toekomstige
partners elkaar in alle harmonie zouden vinden. Maar
de realiteit was dat allerlei belemmeringen er tenslotte
toe leidden, dat het zorgcentrum nu definitief van de
baan lijkt te zijn. De afgewezen minnaar moest toezien
hoe elders in de wijk, in het voormalige ROC-gebouw
aan de Dreesstraat (de vroegere huishoudschool), wel
een Paramedisch Centrum Paauwenburg werd gereali-
seerd. Bij de officiële opening van dit centrum, door wet-
houder Prins, waren voorzitter Sjef van Wijnen van de
Stichting Open Hof en bestuurslid Sjaak van der Linde
van deze stichting ook aanwezig. Ze glimlachten als boe-
ren die kiespijn hebben.

Verloskunde
Nu moet wel gezegd dat dit Paramedisch Centrum
Paauwenburg niet de samenstelling heeft, die de
Stichting Open Hof en bijvoorbeeld ook l’escaut voor
ogen hadden. In het zorgcentrum dat men voor het wijk-
centrum wilde realiseren, zou voornamelijk een eerste-
lijnsgezondheidszorg komen. Dus onder meer met drie
huisartsen, een tandarts, een apotheek, fysiotherapie.
De bekende Paauwenburger Niek Peters voegde daar een
jaar geleden nog aan toe: ’Iedere wijk zou een gezond-
heidscentrum moeten hebben. Het is niet alleen goed
voor ouderen, maar ook voor jongere inwoners, denk
bijvoorbeeld aan de verloskunde’.
Voormalig brandweercommandant Wout van Leersum
nam destijds als voorzitter van de Stichting Open Hof het
initiatief voor een zorgcentrum. Toen hij vorig jaar stop-
te, al dan niet gefrustreerd door de stroeve onderhande-

lingen over het project, had het plan net een enorme
tegenslag moeten incasseren. Drie belangstellende huis-
artsen en fysiotherapeuten haakten af. Sjef van Wijnen,
de huidige voorzitter van de stichting, schuift de schuld
in de schoenen van directeur Jan van Beekhuizen van
l’escaut.

Zeven jaar
Van Beekhuizen had namelijk laten weten dat het reali-
seren van een zorgcentrum in Open Hof een zaak van
lange adem was en ’nog wel zeven jaar kon duren’. Hij
zag een snellere totstandkoming van een zorgcentrum
in het (nieuwe) middengebied. ’Dat kan in een jaar
gepiept zijn’. Maar inmiddels zijn de drie betrokken
huisartsen ook voor het project in het middengebied
afgehaakt. Van Beekhuizen: ’We hadden twee naast
elkaar liggende woningen gereserveerd voor dit zorgcen-
trum, maar nu komen deze twee woningen gewoon weer
op de huizenmarkt’.
Sjef van Wijnen steekt het niet onder stoelen of banken:
’We zijn aan het lijntje gehouden door l’escaut. Ik weet
zeker dat ze al wisten dat er een ander paramedisch cen-
trum in de wijk zou komen omdat een huurder van ons
naar de Dreesstraat vertrok en Van Beekhuizen volgens
mij hiervan op de hoogte was’. Jan van Beekhuizen ont-
kent dit alles ten stelligste: ’Ook wij zijn met optimisme
en enthousiasme begonnen aan het realiseren van een
zorgcentrum in Open Hof, maar de betrokkenen kwa-
men niet zelf met initiatieven, integendeel ze haakten
af ’. Ook de zorginstelling SVRZ (stichting voor regionale
zorgverlening) trok zich terug. Van Beekhuizen: ’En met
het paramedisch centrum in het voormalige ROC-
gebouw aan de Dreesstraat hebben we niets te maken.
We hebben dit gebouw niet in beheer. Het is eigendom
van de gemeente’.

Schrikbarend
Ook voor de rest zit het wijkcentrum Open Hof nog in
zwaar weer. Het achterstallig onderhoud van het gebouw
is schrikbarend. Al in februari 2006 was in deze wijk-

krant te lezen: ’Een recente inspectie van het gebouw
heeft uitgewezen, dat het achterstallige onderhoud,
vanaf de kelder tot en met het dak, inmiddels in de ton-
nen loopt’. Sjef van Wijnen vult aan dat een deskundig
bedrijf nu heeft getaxeerd dat het zes ton zou vergen als
al het achterstallig onderhoud zou worden behandeld.
Wethouder Prins heeft al laten weten dat Vlissingen
momenteel bij lange na niet zoveel euro’s kan
ophoesten. Maar de absoluut noodzakelijke verbeterin-
gen zullen wel worden uitgevoerd. Vlissingen heeft ove-
rigens wel een achterstand in te halen, want in februari
2006 kon al gemeld worden: ’Ondanks herhaald aan-
dringen van de eigen gemeentelijke accountant, heeft de
gemeente nooit aan reservering gedaan voor groot
onderhoud van het Open Hof ’. Het centrum was in 1970
tot stand gekomen met subsidies van het rijk.

Volksopstand
De bal ligt nu bij de gemeente Vlissingen die zoals
bekend het wijkcentrum heeft gekocht voor de symboli-
sche prijs van 1 euro. Daarmee is een eind gekomen aan
een opmerkelijke situatie, waarin een stichtingsbestuur,
louter bestaande uit amateurs en hobbyisten, eigenaar
was van een gebouw met bijna 2000 vierkante meter
grond. Halverwege de jaren negentig van de vorige eeuw
trok de gemeente zich helemaal terug uit de stichting,
die daarvoor altijd een wethouder als voorzitter had
gehad.

De gemeente heeft al wel de toezegging gedaan dat de
huidige gebruikers van het gebouw ook in de toekomst
welkom zijn. In het Open Hof zijn onder meer bridgers,
biljarters, yogaclubs, computerhobbyisten actief.
Jaarlijks maken ongeveer 30.000 mensen gebruik van
het wijkcentrum en daarnaast nog veel deelnemers aan
de activiteiten van het stichtingsbestuur: Wijkdag,
Koninginnedag en nieuwjaarsreceptie. Wethouder Prins:
’Als al die belangstellenden niet meer in Open Hof
terecht zouden kunnen, zouden we een volksopstand
krijgen. En daar zitten we niet op te wachten’.
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Samen werken aan wonen

je thuis voelen

voor jong en oud

geborgenheid

buitenspelen

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

WIJKKRANT VOOR PAAUWENBURG

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

Deskundig en betrouwbaar op het
gebied van verkoop, aankoop en taxaties

Badhuisstraat 16
4381 LS Vlissingen
(0118) 41 40 14

makelaar@bertbimmel.nl
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Kerkdiensten Protestantse
Gemeente Vlissingen
Wijkgemeente ”Rondom Open Hof”
Activiteiten in de Kersttijd in en voor Open Hof
Zondagavond 13 dec.: 
19.30 uur: Oecumenische Kerstsamenzang in
Open Hof waarbij de nadruk ligt op het zingen van
Kerstliederen. Medewerking aan deze dienst ver-
leent het RK gemengd koor uit Vlissingen o.l.v.
Agnes van den Dries. Janny Lous orgel. De
Kerstgedachte door Gerda Vreeke.
Kerstavond 24 dec.: 
19.30 uur: Kerstvesper in Open Hof met als
thema ”Licht en Leven” m.m.v. organist Jack de
Munck.

Kerstavond 24 dec.: 
21.00 uur: Kerstnachtviering in De Schaapskooi
(Papegaaienburg 1), voorganger Ds. W. J. Steen-
bergen.
Kerstavond 24 dec.: 
23.00 uur: Kerstnachtviering in de St. Jacobskerk
(Oude Markt), voorganger Ds. W. P. Jansen.
Kerstmorgen 25 dec.: 
09.30 uur: Gezinsdienst in Open Hof m.m.v. kin-
derkoor De Vrolijke Noot, voorganger prof. Vonk
uit Brasschaat.
Oudejaarsavond 31 dec.:
19.30 uur: Kerkdienst in de St. Jacobskerk, voor-
ganger Ds. C. G. den Hartog.
Zondag 03 jan.:
10.00 uur: Eerste kerkdienst in het nieuwe jaar in
De Schaapskooi, voorganger Ds. A. G. Baas.

Kerstverlichting
Tijdens de Nieuwjaarsreceptie zal de burge-
meester de prijzen uitreiken aan degenen die in
de donkere dagen rond kerst de mooiste bijdrage
hebben geleverd aan de verlichting van
Paauwenburg. Half december zal een jury, aange-
wezen door de Stichting Wijkcentrum, door de
wijk trekken om te bepalen welke huizen en tui-
nen ditmaal het uitbundigst, beschaafdst, crea-
tiefst - enfin... noem maar op - in aanmerking
komen. 

Kerst in
Paauwenburg

Wijkcentrum Open Hof: een afgewezen minnaar
Wijkcentrum Open Hof moet zich de laat-
ste tijd met een gebroken hart af en toe
een afgewezen minnaar voelen. Jarenlang
werd in alle toonaarden de lof gezongen
over deze accommodatie. Om een voor-
beeld te noemen: in februari 2006 begon
een artikel in deze wijkkrant aldus:
’Paauwenburg beschikt, over de hele
gemeente Vlissingen bezien, over het
mooiste en best geoutilleerde wijkcen-
trum. Open Hof is flink bemeten, kent
verschillende gebruiksmogelijkheden,
het beheer en onderhoud gebeurt
beroepsmatig. Het gebouw ligt centraal in
de wijk: naast de kerk, tegenover de
supermarkt en vlakbij een scholencom-
plex’.

De wekelijks drukbezochte bridgeclub in Open Hof foto Ali Rozeboom



Activiteiten in Paauwenburg
Open Hof activiteiten 
Maandagmorgen Hatha yoga, 55+, D. v.d. Gaast 430757
Maandagavond Spirituele ver. Harmonia

Info 0118-463077 of 625298
Elke 3e ma. v.d. mnd.Hobby Computer Club 490344
Maandagmiddag Damesrecreatiegym O.N. 410032
Dinsdagmorgen Mensendieck, S. Bosga 06-14249192
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

Donderdagmorg. Lichte ontspanningsyoga, 55+ 430757
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 Groep

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

werkgroep fotografie 490344
Donderdag Diverse bijeenkomsten:

U.V.V. 466665
Wijkraad Paauwenburg
Regenboogflats

Elke vrij.morgen Trombosedienst 622738
Vrijdagmorgen Hatha yoga, poweryoga

Yogalerares 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.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 19.30-21.30 crea diverse technieken
Woe.morgen 10.00-12.00 cabaretgroep Oud of Controle
Woe.middag 13.30-16.00 koersbal
Do.morgen 10.00-11.00 seniorengym
Do.morgen 10.00-12.00 computer gev. dhr. Keulemans
Do.middag 13.30-15.30 line-dance
Do.middag 13.30-15.30 crea diverse technieken
Vrij.morgen 10.00-12.00 de Zingende Zilvermeeuwen
Vrij.middag 13.30-16.00 koersbal

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

Bijzondere activiteiten Stichting Majoraat
15 December 14.00 Optreden Zilvermeeuwen

entree € 4 inclucief koffie/thee
20 December 17.00-22.00 Kerstdiner 
09 Januari 11.00-13.00 Nieuwjaarsbijeenkomst 

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

Do.middag bieb 55+ 14.00-16.00 u. 
Do.avond rounddance ’North Sea Dancers’, tel. 471 293
Vrij.avond squaredance ’North Sea Dancers’, tel. 471 293

Extra activiteiten Open Hof:
Nieuwjaarsbijeenkomst op vrijdag 8 januari om 19.30 tot 21.30 uur. Bekendmaking winnaars van de kerst-
verlichtingswedstrijd.
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
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.

don.middag 15.30-16.30 kinderyoga 5-8 jr.
16.45-17.45 kinderyoga 9-12 jr.

don.avond 19.00-20.00 ouder & kindmeditatie v.a. 8 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 meditatie

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

Dinsdag 16.00 tot 17.30
Donderdag 16.00 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,-

Overige activiteiten per september:
1e vrijdag van de maand: Tienerdisco 12 tot 16 jaar
2e vrijdag van de maand: Filmavond alle leeftijden
3e vrijdag van de maand: Kinderdisco 8 tot 12 jaar
4e vrijdag van de maand: Bingo alle leeftijden

Gemeente Vlissingen 487000

Burger Participatie P. Stok 487459

Serviceteam Openbare ruimte:

Losse tegels, graffiti e.d. 487500

Afvalverwijdering: grof vuil 487500

Openbare Verlichting 487500

Groenvoorziening 487500

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

Uitvaartverzorging Overtoom Groen
De mensen achter

Uitvaartverzorging Overtoom Groen:

de uitvaartbegeleiders
Nettie Hollemans

en Joke Duivenvoorde
Persoonlijke aandacht en betrokkendheid 

Uitvaartcentrum: Van Dishoeckstraat 620
4382 XW Vlissingen
info@uzzl.nl

dag en nacht bereikbaar 0118 - 413 417

WWeennsstt  uu  eeeenn  
ggooeedd  ggeekklleeeedd  22001100

In januari:
SHOP VOOR BIJNA NOP

Scheldestraat 54, Vlissingen, tel.: 0118-417423

Gesloten:
dinsdag 15 december

24 december tot 5 januari

De volgende wijkkrant verschijnt begin maart 2010.
Hebt u een bijdrage, stuur die dan vóór 5 febr. 2010 naar ons toe.

Ons redactieadres is:
Goeman Borgesiusstraat 59, 4384 JM Vlissingen



�ieuws van de wijkraad door Henk van Vlimmeren

Vermeulen: ’Vrijwilligers zijn beslist geen amateur-
brandweerlieden. Ze krijgen precies dezelfde opleiding
als de beroepsbrandweer. Het enige verschil is dat de
vrijwilligers geen dagtaak hebben. Ze hebben een
’gewone’ baan en kunnen in geval van nood opgeroepen
worden. De vrijwilligers zijn meer dan belangrijk, ze zijn
in feite onmisbaar’.
Er zijn maar weinig grote steden in Nederland, die een
volledige beroepsbrandweer hebben, Amsterdam bij-
voorbeeld. Maar in vrijwel alle regio’s zijn er veel meer
vrijwilligers actief dan beroepsbrandweerlieden. Ons

land telt ongeveer 27.500 brandweermannen en -vrou-
wen, maar daarvan zijn er niet minder dan 23.000 vrij-
willigers. Met andere woorden: van die 27.500 brand-
weerlieden zijn er maar ongeveer 4500 in beroeps-
dienst.

Het Stadsgewest Vlissingen-Middelburg telt 150 brand-
weervrouwen en -mannen, van wie er 40 in beroeps-
dienst zijn. Vooral in de wijk Paauwenburg (en omstre-
ken) zijn Sjaak Vermeulen en de 49-jarige Gerry Mol,
ploegchef van de post Olympiaweg, op zoek naar nieuwe

vrijwilligers. Het is opvallend dat in de ene plaats zich
zoveel vrijwilligers aanmelden, dat er een wachtlijst is,
terwijl in andere delen van het Stadsgewest een tekort is
aan vrijwilligers. Bijvoorbeeld Souburg en Arnemuiden
kennen een wachtlijst, maar in en rond Paauwenburg is
er een tekort aan vrijwilligers. 
Vrijwillige brandweer is vooral een uitdaging voor spor-
tieve, fitte en actieve vrouwen en mannen. Want deze
’hobby’ vergt lichamelijk meer dan een avondje bridgen
of dammen. De toelatingseisen mogen gerust zwaar
worden genoemd. Sjaak Vermeulen en Gerry Mol som-
men gezamenlijk op: brandweerlieden moeten lang
kunnen staan, hard en soepel kunnen lopen, kruipen,
klimmen, springen, evenwicht bewaren, zware lasten
dragen, werk kunnen doen bij hitte en kou en soms met
kletsnatte kleren, een helm, stofbril, laarzen of adem-
luchttoestel kunnen dragen. En niet te vergeten : in
stress-situaties rustig blijven.

Er zijn bij de brandweer ook specialisten actief, duikers
bijvoorbeeld. Want de brandweer doet veel meer dan
keukenbrandjes blussen of een angstig katje, dat opge-
jaagd is door een hond, uit de kruin van een boom
halen. De brandweer komt bijvoorbeeld ook in actie bij
(zware) verkeersongelukken om mensen letterlijk uit
autowrakken te bevrijden of om in te grijpen als er een
auto te water is geraakt. Geen wonder dat ook de vrijwil-
ligers vele uren moeten steken in opleiding en training,
ook in mentale begeleiding van slachtoffers. Sjaak
Vermeulen: ’Een keukenbrandje wordt vaak gezien als
een kleinigheid, maar als je ziet hoe één zo’n brandje de
muren van de kamers zwart blakert, dan is het begrijpe-
lijk dat dit voor de bewoners een diep ingrijpende
gebeurtenis is. Niet zelden gaat zo’n bewoner dan door
het lint. Een brandweerman of -vrouw moet dan ook
kunnen troosten’.
Sjaak Vermeulen wil ook niet verbloemen dat door het
instituut vrijwilligers ook een beroep wordt gedaan op de
werkgevers. Het is de bedoeling dat vrijwilligers binnen
twee à drie minuten na het brandalarm in de kazerne
zijn. Dat betekent dus dat de vrijwilliger die in zijn of
haar ’gewone’ baan aan het werk is, alles ineens uit han-

den moet geven. En een brandalarm komt nogal eens
voor, ook al omdat in Nederland negentig (!) procent
van het sein brandalarm loos alarm is. En ieder keer
weer draven de brandweerlieden op. De brandweer moet
veel in de vrijwilligers investeren: aan kleding, cursus-
sen, training, reiskosten kost iedere vrijwilliger de eerste
twee jaar 10.000 euro. De vergoeding voor de vrijwilli-
gers is in eerste instantie 18 euro per uur.

Paauwenburg heeft in ieder geval het geluk dat er vlak
bij de wijk een brandweerkazerne is, aan de
Olympiaweg, bij de sportvelden. Alle materiaal is daar
voor handen. Sjaak Vermeulen: ’Met onze hoogwerkers
kunnen we zelfs de bovenste galerij van de
Regenboogflats bereiken’. Beroeps- en vrijwillige brand-
weermannen en -vrouwen kunnen daarmee tweeënder-
tig (32) meter hoog komen.

Gezocht: sportieve Paauwenburgers voor brandweer
Voor avontuurlijk aangelegde Paauwenburgers, vrouwen zowel als mannen, heeft Sjaak
Vermeulen een pittige uitdaging. De 50-jarige Vermeulen is waarnemend commandant
van de brandweer van het Stadsgewest Vlissingen-Middelburg en hij is, vooral in deze
wijk, naarstig op zoek naar vrijwillige brandweermannen en -vrouwen. Het is inder-
daad een enerverende hobby, maar Sjaak Vermeulen laat met nadruk weten dat het
veel meer is dan zo maar een vrijblijvende vrijetijdsbesteding.

Sjaak Vermeulen en Gerry Mol foto Ali Rozeboom

Foto Kees Marijs, aangeleverd door de brandweer

Bloembak winkelcentrum
De zitplaatsen die aangebracht zijn op de bloembak bij
het winkelcentrum worden al regelmatig gebruikt door
mensen die even willen rusten of een praatje maken. In
het midden van deze rustplaats ziet u een metalen
koker. Dat is de plaats waarin voortaan tijdens de feest-
dagen de kerstboom zal worden geplaatst.

Vacature wijkraad
In de Wijkraad Paauwenburg is op het ogenblik nog een
plaats vrij voor een wijkbewoner die belangstelling heeft
om wat tijd te besteden aan het wel en wee in onze wijk.
U bent welkom in een prettig goed samenwerkend club-
je van gemotiveerde mensen die hun best doen de wijk
Paauwenburg op een hoog niveau te houden.
Belangstelling? Bel dan even met de voorzitter Leen
Rottier tel. 471773 

Werk aan de zeewering
Voor de kust van Domburg, 20 kilometer ver op zee,
wordt met een hopperzuiger het zand gehaald om de
duinen op te hogen. Medio december moet het
’inpakken’ van de Nolledijk gereed zijn. De planning
voor de komende weken ziet er als volgt uit:
Zand verplaatsen van het strand naar de duinen, over de
duinen heenrijden tot 7 januari. Duinovergang Westduin
vernieuwen: Begin 2010. Aanleggen parkeerterrein
Burg. v. Woelderenlaan: 10 januari tot 5 maart 2010
Tweede zandsuppletie op het strand: 22 januari - 5
maart 2010. Zand over de duinen heenrijden: 12 febru-
ari - 1 april 2010. Aanleg punaise Galgeweg: 8 - 26 maart
2010. Nieuwe duinen profileren: 29 maart - 9 april 2010
Aanleg overgangen/paden bij de duinen: 29 maart - 8
april 2010

Overgangen over dijk: 5 apri l- 19 april 2010. Asfalteren
Burg. v. Woelderenlaan: 20 april. Totale werk klaar: 21
mei 2010
Het Waterschap tracht zoveel mogelijk overlast te voor-
komen. Op het werkterrein waar de chauffeurs van de
vrachtauto’s de neiging hebben om te hard te rijden is
zelfs een kilometer aanduiding aangebracht die rood
aanfloept als harder dan 30 kilometer wordt gereden.
Mocht u toch overlast ondervinden dan kunt u dat mel-
den bij het telefoonnummer 621000 of info@wze.nl.

Mysterieuze cirkels
Nadat bij de Nolledijk het asfalt was gestort en het zand
er nog niet op lag hebben velen zich afgevraagd wat de
betekenis was van de witte cirkels op het asfalt. Van
medewerkers van het Waterschap werd ons de volgende
uitleg gegeven. Op de tekening van het werk is nauw-
keurig omschreven hoe het profiel van de versterkte dui-
nen er uit moet zien. Op welke hoogte het boven zeeni-
veau moet liggen en hoe dik de asfaltlaag moet zijn.
Daartoe wordt gebruik gemaakt van een soort GPS-stok.
Die wordt op diverse plaatsen op het duinlichaam gezet
waarna de GPS-coördinaten worden vastgelegd. Zo ont-
staat een netwerk van meetpunten, waaruit het profiel
kan worden bepaald en vastgelegd. De plaatsen die met
die stok gemeten worden zijn aangegeven met witte cir-
kels. Deze hebben dus niets te maken met onderliggen-
de steunpalen, aansluitingen of wat dan ook.

Scherm Tennisbaan
Begin november maakten sommigen zich zorg over de
kwaliteit van het windscherm bij de tennisbaan. Wat
daar stond was een tijdelijke voorzienig. Er wordt nu
gewerkt aan het definitieve scherm waarvoor heipalen in

de grond komen met daarop een betonnen fundering.
Daarin komen stalen palen die het houten scherm zul-
len ondersteunen. Het Waterschap heeft gekozen voor
Plato hout dat zeer weersbestendig is. 

Het scherm bestaat uit een half open constructie waar
de wind doorheen kan omdat anders de druk op het
scherm te groot zou kunnen worden. Het scherm wordt
110 meter lang en 7 meter hoog.

Gezamenlijke kerstviering
Peuters en Ouderen bij de 
dagverzorging Paauwenburg

Al enige jaren bestaat er een samenwerking tussen de Kinderopvang Walcheren
en Zorgstroom, waarbij peuters van kinderdagverblijf ’de Tuimelaar’ op bezoek
komen bij de deelnemers van de dagverzorging voor ouderen, naast het Majoraat
aan de Van Hogendorpweg.
Naast deze tweewekelijkse bezoekjes worden er ook weleens grotere activiteiten
samen georganiseerd, zoals een sinterklaasfeest vorig jaar.
Dit jaar is er gekozen voor een gezellige kerstochtend voor jong en oud op
16 december.
De kerstviering begint om 10.00 uur met lekkere hapjes en een drankje.
Vervolgens worden er gezamenlijk kerststukjes gemaakt en onder begeleiding
van toetsenist Martin Dronkers kunnen er ook kerstliedjes gezongen worden 
Eind van de ochtend gaan de peutertjes dan weer richting het kinderdagverblijf
en kijkt iedereen hopelijk terug op een gezellig samenzijn.



eeeenn  ggrroottee  rriijjkkddoomm  aaaann  vvaarriiaanntteenn

Een keuken moet leefbaar zijn.
Mooi, maar toch functioneel en praktisch.

In onze showroom kunt u zien dat comfort en kwaliteit 
hand in hand kunnen gaan.

Sanitair, badmeubelen en accessoires met een persoonlijk tintje.
Daardoor geniet u elke keer weer opnieuw.

Wij helpen u graag bij het maken van de juiste keus 
om uw badkamer een eigen gezicht te geven.

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

TOTAAL INSTALLATEUR - ALLES IN EEN HAND

VVaann  kkeeuukkeenn
ttoott  bbaaddkkaammeerr::

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

Wij zijn verhuisd naar Dreesstraat 2
4384 DC Vlissingen

Telefoon 0118-465474 - Fax 0118-463487

Praktijk voor fysiotherapie en kinderfysiotherapie

--- PAAUWENBURG ---

De Foto Van Fons

Bibliotheek in Majoraat
Zoals bekend, heeft de Bibliobus enkele maanden gele-
den voor het laatst Paauwenburg aangedaan. Ter vervan-
ging heeft de Vlissingse bibliotheek in het Majoraat aan
de Van Hogendorpweg een bibliotheek geopend waar
men driemaal in de week terecht kan, namelijk op
maandag en dinsdag van 14.00 tot 16.00 uur en op don-
derdag van 10.00 tot 12.00 uur.
De bibliotheek wordt gerund door een groepje van zes
vrijwilligers.
Ria van Schaik van de Vlissingse bibliotheek: ’Men leent
onder dezelfde voorwaarden als bij de Vlissingse biblio-
theek. Boeken die niet in voorraad zijn kunnen worden
besteld en worden geleverd vanuit de Vlissingse, de
Zeeuwse bibliotheek of een bibliotheek waar ook ter
wereld’.

Het totale boekenbezit ligt tussen 800 en 900 exempla-
ren; ook zijn zgn. groot-letterboeken aanwezig. Een boek
kan drie weken worden behouden; men moet uiteraard
wel bibliotheeklid zijn. Mensen die lid zijn van de
Zeeuwse bibliotheek kunnen ook in Paauwenburg
terecht. 

Er zijn geen kinderboeken, aangezien die zijn overgehe-
veld naar de twee Paauwenburgse basisscholen.

De uitleenservice in Paauwenburg is niet gecomputeri-
seerd, maar dat zal de klant hoogstwaarschijnlijk een
zorg zijn en het voordeel is ook dat men geen last kan
hebben van uitvallende digitale systemen. Kom daar nog
maar eens om in deze tijd...

De initiatiefnemer is Fysiotherapie Paauwenburg
(voorheen gevestigd aan de Gerbrandystraat) en zij
zijn samen gaan werken met verschillende discipli-
nes in één gebouw, zodat men er voor van alles
terecht kan. Natuurlijk vinden we er de fysiotherapie
met zijn specialisaties maar er is nu ook
Osteopathie, Ergotherapie, Sportmassage, een
Echopraktijk, Huisartsenlaboratorium (SHL), Cesar-
en Mensen-diecktherapie, Diëtistenpraktijk,
Orthopedische Schoentechniek, Taiji en Qi Gong en
Tactiele Stimulering en Massage.

Het was tijdens de open dag mogelijk om bij de dië-

tist de middelomtrek te laten meten, de handen te
laten behandelen volgens de tactielstimulering,
bloedsuiker te laten bepalen en Qi Gong te ervaren.
Qi Gong werd gedemonstreerd en er werd een
zwaarddans uitgevoerd.

Voorin het centrum bevindt zich de ruime wachtka-
mer met een balie en administratie afdeling. Het
gehele centrum neemt een aardige ruimte van het
gebouw in beslag en alle behandelkamers zien er
ruim en praktisch uit. Alles helder wit met mooie
foto’s en schilderijen (exposities) aan de wanden.
Een geweldige aanwinst voor de wijk!

Open dag Paramedisch centrum
Paauwenburg druk bezocht

De bibliotheek in het Majoraat; links Hanke Snijders, één der vrijwilligers. foto: Sjaak van der Linde

Het was een drukte van belang tijdens de open dag van het nieuwe Paramedisch
centrum aan de Dreesstraat in het voormalig ROC gebouw. De wachtkamer was
bomvol met belangstellenden in afwachting van de officiële opening. Die hande-
ling werd verricht door wethouder F. Prins.
Na een kleine inleiding werd hij verzocht een rolgordijn op te trekken al fietsend
op een hometrainer. Daarna was het centrum door iedereen te bezichtigen en
waren er drankjes en hapjes voor alle bezoekers. 



Behandeling
op afspraak
Brahmslaan 7
4384 LP 
Vlissingen
Tel. 411899

Als definitieve oplossing voor het ruimteprobleem zijn
nu twee mogelijkheden vergeleken: annexatie en ver-
bouw van de naastgelegen kleuterschool of bouw van
een nieuwe vleugel aan de bestaande school. De bouw-
kundige toestand van de sterk verwaarloosde kleuter-
school is zeer slecht. Aangezien aan het onderhoud
daarvan al jaren niets meer is gedaan, zijn de kosten van
herstel en aanpassing inmiddels zo opgelopen, dat deze
vergelijkbaar zijn met nieuwbouw. Daarom heeft de
gemeente toestemming gegeven een architectenbureau

in de arm te nemen, om een ontwerp te maken voor een
uitbreiding met twee leslokalen en enkele dienstruim-
ten.
Gekozen is voor het architectenbureau WTS uit
Vlissingen. Het ontwerp behelst een uitbreiding aan de
rechterzijde, gedeeltelijk op het veldje naast de school
waarop na de brand een noodschool stond. Dat maakt
dat vanaf de voorzijde gezien de voordeur in het midden
van de gevel komt te staan. De begroeiing rond de school
blijft vrijwel geheel intact. Aan de voorzijde is echter een

groenstrook opgeofferd om daar een tiental parkeervak-
ken aan te leggen, dwars op de Savornin Lohmanlaan.
Deze zijn bedoeld voor leerkrachten, die nu hun auto’s
op diverse plaatsen rond de school parkeren. De afzet-
plaats van bussen en taxi’s schuift daarmee zo’n 50
meter op naar het westen, tegenover de Lisztlaan.
Tijdens schooltijd kan daarom beter niet meer aan de
overzijde van de school worden geparkeerd. Toch is
besloten daar vooralsnog geen parkeerverbod in te stel-
len.

Het bouwplan is inmiddels goedgekeurd, maar de aan-
vraag voor een bouwvergunning loopt nog. Als die wordt
verstrekt kan in februari 2010 met de bouw worden
begonnen en zou de uitbreiding vóór de zomervakantie
gereed moeten zijn.

Uitbreidingsplannen school ’Het Springtij’
De in 1972 in de Savornin Lohmanlaan gebouwde basisschool voor bijzonder onder-
wijs: de ”Triangel”, na de brand in 1999 omgedoopt in ”Het Springtij”, kampt al lan-
gere tijd met ruimteproblemen. Als noodoplossing is daarom al jaren een lokaal van
de ernaast gelegen (leegstaande) kleuterschool ”De Keetschoppertjes” (de vroegere
”Vliedberg”) in gebruik.

Yoga voor 55-plus
Tweemaal per week geeft Diana van de Gaast yoga voor 55-plussers in het wijk-
centrum Open Hof. ’Het verschil met ”gewone” yoga is dat de aandacht vooral
uitgaat naar het verbeteren van de souplesse van gewrichten in het onderli-
chaam, zoals de voeten. Maar ook aan de handen wordt aandacht gegeven’,
aldus Diana.

Verder worden - behalve algemene ontspanningoefeningen - speciale balansoefeningen gegeven, oftewel
technieken die het lichamelijk evenwicht verbeteren; een belangrijke zaak voor ouderen.
Opvallend verschil is dat ook oefeningen worden gedaan op een stoel, omdat niet iedereen het vol kan hou-
den een uur lang grondoefeningen te doen. 
Informatie (ook voor een gratis proefles): tel. 0118-430757 of dvdgaast@zeelandnet.nl

Nieuwjaarsreceptie voor Paauwenburg
De traditionele nieuwjaarsreceptie voor Paauwenburg wordt deze keer op een
ander tijdstip gehouden, namelijk ’s avonds. Dat lijkt aantrekkelijker voor de
werkenden onder ons, zo heeft de organisatie bedacht. Datum, tijdstip en
plaats: vrijdag 8 januari, van 19.30 tot 21.30; Wijkcentrum Open Hof, Alexander
Gogelweg.
Alle Paauwenburgers zijn welkom. Onder het genot van een gratis drankje en
hapje kan het afgelopen jaar worden besproken en wat de toekomst brengt. En
over die toekomst zal het zeker gaan, nu er iets aan het veranderen is met het
wijkcentrum. 
De receptie wordt aangeboden door de Stichting Wijkcentrum Paauwenburg, in
samenwerking met de gemeente Vlissingen, vandaar dat burgemeester Wim
Dijkstra tot de aanwezigen zal behoren.

Impressie van de  voorgevel van het te vernieuwen basisschoolgebouw Het Springtij aan de Savornin Lohmanlaan Ontwerp: WTS Architecten

Vlissingse
Oratorium
vereniging
Een weinig gehoord kerstoratorium van de Duitse
barokcomponist Carl Heinrich Graun (1703-1759)
vormt de hoofdmoot van dit jaarlijkse kerstcon-
cert. 
Graun was in zijn tijd tot ver over de Duitse grenzen
beroemd. Met het uitvoeren van dit Weihnachtsorato-
rium wil de VOV laten zien dat die roem verdiend was en
is.
Het feestelijke concert begint traditioneler met de
Lofzang van Maria (Magnificat) en rondt af met de
Engelenzang (Gloria), getoonzet door de beroemde
Italiaanse meester Antonio Vivaldi (1678-1741), die
natuurlijk veel meer schreef dan de Vier Jaargetijden.
De VOV wordt begeleid door het ervaren koorbegelei-
dingsorkest RBO Sinfonia en organist Jos Vogel.
Vier bijzondere solisten afkomstig uit Nieuw-Zeeland,
Turkije en Nederland complementeren het geheel. 
De algehele leiding is in handen van dirigent Pim
Overduin.
Zaterdag 19 december om 19.30 uur, Sint
Jacobskerk, Vlissingen. Kerk open vanaf 18.30 uur

Toegangskaarten bij:
’t Spui Vlissingen; www.theaterverkoopzeeland.nl;
Drukkery Middelburg; Tourist Shop Middelburg;
www.vlissingse-oratoriumvereniging.nl
Prijzen: toegang: € 17,-; t/m 15 jaar: € 12,-; donateurs
/ 65+ / CJP: € 14,50

Uitvoerenden:
Vlissingse Oratorium Vereniging; RBO Sinfonia 
Lauren Armishaw - sopraan; Eline Harbers - mezzo-
sopraan; Gerben Houba - tenor; Sinan Vural - bas; Jos
Vogel - orgel; dirigent: Pim Overduin



Schumannlaan
In deze editie van onze wijkkrant wordt de lezer meegenomen
naar de Schumannlaan. Als men vanaf de Paauwenburgweg links
de Chopinlaan in gaat, dan is de Schumannlaan de eerste straat
rechts in de richting van de Verdilaan.
Robert Alexander Schumann, Geboren: 8 juni 1810 - Overleden: 29 juli 1856

Schumann werd geboren in het Duitse Zwickau, Hauptmarkt 5, als het vijfde kind van August en Christiane
Schumann. Zijn vader was boekhandelaar en uitgever, en dat verklaart grotendeels zijn literaire belangstelling.
Robert had een zuster Emilie (geboren 1796) en drie broers, Eduard (geboren 1799), Carl (geboren 1801) en
Julius (geboren 1805). Op zevenjarige leeftijd kreeg Robert Schumann zijn eerste pianoles. Zijn vader steun-
de de muzikale ambities van zijn zoon: er werd een vleugel aangekocht en zijn vader luisterde met plezier naar
Roberts spel. Vader probeerde zelfs Carl Maria von Weber als pianoleraar voor zijn zoon te krijgen, tevergeefs.
Tot zijn achttiende ging Robert naar het lyceum van zijn geboortestad. Robert Schumann noteerde later: Ich
genoss eine sorgfältigste und liebevolle Erziehung (Ik heb een zorgvuldige en liefdevolle opvoeding genoten). 
Op twaalfjarige leeftijd schreef hij zijn eerste composities. Zijn tweede creatieve werkterrein was de literatuur:
hij schreef al jong gedichten, toespraken en artikelen en had vanzelfsprekend in de boekhandel van zijn vader
toegang tot de nieuwste werken van de bekende schrijvers en dichters van zijn tijd.
Schumann studeerde piano bij de befaamde Friedrich Wieck, maar een vingerverrekking verhinderde hem een
loopbaan als pianovirtuoos of concertpianist te beginnen. Schumann ging te Leipzig bij Wieck inwonen. Hij
maakte er kennis met Wiecks dochter Clara, met wie hij op 12 september 1840 in de dorpskerk van Schönefeld
trouwde. De eerste huwelijksjaren waren de gelukkigste van Schumanns leven. Het echtpaar bleef tot 1844 in
Leipzig wonen. In 1847 vertrok het echtpaar Schumann naar Dresden. In deze tijd had hij verscheidene ont-
moetingen met Richard Wagner. Schumann nam in 1850 het aanbod van Ferdinand Hiller aan om hem als
zijn opvolger als stedelijke muziekdirecteur in Düsseldorf voor te dragen.
In Düsseldorf was Schumann verantwoordelijk voor de abonnementsconcerten van de Städtische Allgemeine
Musikverein, de repetities van de verschillende koren en adviseur voor bijzondere muzikale festiviteiten in twee
Rooms-katholieke kerken. Hij was zeer ambitieus en het eerste concert, waarop Clara als soliste optrad, was
een overweldigend succes. Zijn zwijgzaamheid, sterke bijziendheid, die in die tijd met een bril niet te verhel-
pen was, zijn zachte stem en onvoldoende pedagogische vaardigheid om orkestleden te motiveren, leidden tot
een gebrekkige discipline in het orkest.
In november 1853 werd hem meegedeeld dat hij uitsluitend nog eigen werk kon dirigeren: een regelrecht ont-
slag. Schumann kreeg steeds meer last van gehoorshallucinaties, die gepaard gingen met depressies en angst-
visioenen. Enkele maanden later sprong hij tijdens het plaatselijke carnavalsfeest in een vlaag van innerlijke
verscheurdheid in de Rijn maar werd gered door een Hollandse schipper. Hij werd ontoerekeningsvatbaar ver-
klaard en in een inrichting voor geesteszieken in Endenich (nabij Bonn) opgenomen. Daar woonde hij tot zijn
overlijden helemaal geïsoleerd.
Robert Schumann behoorde zonder twijfel tot de belangrijkste componisten van de muzikale periode van de
Romantiek. Hij heeft niet alleen een groot aantal belangrijke pianowerken en liederen nagelaten, maar ver-
kende met zijn late koor- en orkestwerken vaak nieuwe mogelijkheden.

Daarom in Paauwenburg

Waarom in Paauwenburg?

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

Voor al uw schilderwerk
binnen en buiten

06 - 29145706GE�TILESSE

SCHOO�HEIDSSALO�
Gespecialiseerd in:

� Schoonheidsbehandelingen
� Microdermabrasie

(huidconditie corrigerende behandeling)
� Visagie
� Dames- en herenhairstyling

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

Voor de laatste editie van dit jaar zijn we voor deze rubriek op bezoek geweest bij
Anton Vael, het gezicht van Walcheren. Niet van het eiland Walcheren, hoewel men hem
ongeveer in de hele provincie kent, maar van de Sportvereniging Walcheren. Daarnaast
natuurlijk ook van de atletiek op Walcheren.

Anton woont met zijn vrouw Louise aan de
Gerbrandystraat. Zij hebben 2 kinderen, die
niet meer thuis wonen. Hij werd geboren in
1943 te Yerseke. Yerseke? Ja, het was oorlog
en alle zwangere vrouwen die op punt ston-
den te bevallen gingen naar Yerseke, waar een
kraamkliniek was ingericht. 
Na de lagere school en een middelbare oplei-
ding ging hij werken op de boulevard bij
Muller & Co, scheepsagentschap en tevens
reisbureau. Daarna bij Rijkswaterstaat in
Middelburg. Ook werkte hij in Vlissingen en
in Breda voor Rijkswaterstaat. Na een paar
jaar Planologische Dienst startte hij in 1971
bij Stichting Sportbelangen te Vlissingen en
daar werkte hij tot hij 59 jaar was. Toen kon
hij met een gunstige regeling stoppen met
werken. Op het laatst is hij steeds minder
gaan werken door zijn verlofdagen op te
maken. Op die manier kwam het niet zo hard
aan, het ging geleidelijk, zo zegt hij zelf. Je valt
niet in een gat. Maar als Anton verteld wat hij
allemaal doet, was er hoogstwaarschijnlijk
helemaal geen gat om in te vallen!

Sport is in zijn leven altijd een grote hobby
geweest en dat zal altijd wel zo blijven. Hij kon
zelfs in de tijd bij sportbelangen van zijn
hobby z’n werk maken. Als kleine jongen van

6 jaar ging hij naar de lagere school en meteen al op gym bij de katholieke gymnastiekvereniging Walcheren. Na een
aantal jaren stopte je bij de vereniging met de gymnastiek en konden de leden kiezen voor handbal of voetbal. Anton
was van de voetbal, dus zaterdags voetballen en wanneer de handbal met te weinig spelers kampte, ging hij op zon-
dag handballen. Later kon je bij Walcheren veel meer sporten beoefenen: gymnastiek, handbal, voetbal, atletiek, bil-
jart, badminton, volleybal, wandelen en klaverjassen. De vereniging bestaat dit jaar 75 jaar.
Natuurlijk hebben ze ook een clubblad en dat wordt door Anton verzorgd. Hij begon er mee toen Jan Wanst die vroe-
ger bij drukkerij Den Boer in Middelburg werkte dit maakte. Daarna deed Louise dat, maar tegenwoordig doet zij het
clubblad van Dynamica. Het clubblad van Walcheren bestaat al sinds 1937 en zelfs tijdens de oorlog verscheen het,
weliswaar in simpele vorm en werd het bij Speckens (bakkerij op de hoek van de Walstraat-Betje Wolfplein) gemaakt
en had een pamfletachtig uiterlijk. Dat mocht natuurlijk niet en tussen de regels kon men wel de mening lezen over
de Duitsers. Wel gevaarlijk!

Anton heeft ook aan atletiek gedaan. Toen de kinderen kwamen is hij er mee gestopt, maar toen zij de leeftijd had-
den om te sporten en ook op atletiek gingen is hij er weer ingerold en werd hij lid van Marathon. Na de fusie met
Zeelandsport en later de overige Walcherse atletiekverenigingen kwam hij bij Dynamica terecht. Hij is wel een bezi-
ge bij wat zaken regelen betreft voor de sport. Anton zegt dat begon al op de lagere school. Hij was er altijd bij als er
een toneelstuk opgevoerd moest worden. Hij zat ook bij de K.A.J., de Jeugdafdeling Katholieke Arbeidersvereniging.
Zij verzorgden activiteiten onder leiding van aalmoezenier Kroon in een gebouw aan de Dr. Ottestraat, een soort soos
met slaapplaatsen voor als er eventuele iets te doen was en er mensen vanuit het land kwamen.

Vroeger zat hij in het bestuur van woningbouwvereniging St. Willibrord. Daarmee is hij gestopt toen de fusie van
woningbouwverenigingen achter de rug was en Basco op de rails stond.
Ook zat hij in het bestuur van Walcheren en was hij tevens jeugdsecretaris bij de voetbal. Hij regelde onder meer
jeugdkampen. was kampleider bij het N.K.S., Nederlandse Katholieke Sportfederatie en organiseerde samen met een
groep van 10 tot 12 mensen sportkampen van een week voor de jeugd en dan soms wel vier keer per zomer. Er wer-
den allerlei sporten beoefend. 

Bij de atletiek is hij lid van de wedstrijdcommissie en betrokken bij de organisatie van wedstrijden. Bij de kustma-
rathon verzorgt hij bijvoorbeeld de posten en het optrommelen van vrijwilligers voor het Walcherse kustdeel. Er wor-
den wat wedstrijden en lopen georganiseerd in de omgeving: Kerstloop, Tankloop, Hobbeldebobbel, Pandaloop voor
het W.N.F., P.Z.C.-stratenloop enzovoorts. Bijna om de week is er wel ergens een wedstrijd in de buurt en dan zijn er
nog de wedstrijden op de baan. Daarnaast verzorgt hij nog een aantal clubbladen voor sportclubs.

En wat doet Anton in de vakantie? Want met zoveel geregel en werk bestaat die behoefte toch wel? ’Nou’, zegt hij,
’mijn vrouw en ik hoeven niet zo nodig. We zitten vier weken in de zomer in het slaaphuisje van mijn zwager op het
strand en dat is voor ons prima. En dan heb ik als hobby een volkstuin en ik vind het leuk om nieuwe dingen uit te
proberen wat groenten betreft’. En waarschijnlijk kook je ook wel eens wat van die groenten? Anton: ’Ja, ik sta best
graag in de keuken en ik mag wel zeggen dat ik goed kan koken’.
Wat een verrassende en onverwachte kant van Anton Vael!



Autoruit stuk?
0800-0828

Autotaalglas Vlissingen
Gildeweg 13 (bij het miro center)

0118 - 44 11 55

Autotaalglas. Zo doen wij het.Bellamypark 2 - 4381 CJ VlissingenBellamypark 2 - 4381 CJ Vlissingen
tel.: 0118-412 132 - www.devissershaven.nltel.: 0118-412 132 - www.devissershaven.nl

Paauwenburg: De Buitenplaats door Jaco Simons

Voor alle notariële diensten

Scheiden zonder rechter?
Vraag vrijblijvend informatie

Coosje Buskenstraat 202
(0118) 410 930

www.notarisherwig.nl

Als gevolg van stadsuitbreidingen zijn er zowel in
Middelburg als in Vlissingen verschillende wijken
genoemd naar voormalige buitenplaatsen (ook wel
speel-, buiten-, of lusthoven). Gelukkig maar, want
mede op die manier houden we het rijke verleden van
ons eiland in herinnering. In Middelburg kennen we
onder meer Dauwendaele, Klarenbeek en Griffioen; in
Vlissingen  treffen we gebiedsdelen aan als Vrijburg en
Baskensburg en wijken als Bossenburgh, Papegaaien-
burg en Lammerenburg. Vanaf 1962 kreeg onze wijk
Paauwenburg gestalte, uiteraard genoemd naar het
landgoed dat ooit in deze contreien lag.

Buitenplaats
Buitenplaats Paauwenburg lag in de zeventiende en
achttiende eeuw tussen zijn ’grote broers’ Swanenburg

en Lammerenburg in. Het grondgebied grensde zelfs
aan dat van Lammerenburg. Sinds de herindeling van
1966 is dit gebied van de gemeente Vlissingen, maar
destijds maakte het deel uit van de zogeheten heerlijk-
heid Koudekerke.  
In de Overloper van de Westwatering van 1622 stuiten we
op de naam Symon Heyndricx, de grondlegger van de
buitenplaats. Een overloper is overigens een boekwerk
waarin men, in lang vervlogen tijden, onroerend goed en
de eigenaren ervan registreerde. De familie Heyndricx
zou vele decennia - tot aan het begin van de achttiende
eeuw - eigenaar blijven van het landgoed dat bestond uit
een herenhuis, een boerenwoning, een boerderij met
bijgebouwen, siertuinen en boomgaarden. In 1648
wordt namelijk de zoon van Symon, Jacob Symon
Heyndricx, genoemd. Vervolgens in 1671 diens weduwe
Maijken Jacobs en tot slot hun erfgenamen. Aan de hand

van oude documenten en landkaarten kunnen we con-
cluderen dat de buitenplaats tussen 1610 en 1640 ver-
rees.
Omdat er geen afbeelding bewaard is gebleven, weten we
slechts in grote lijnen hoe het geheel er uit moet hebben
gezien. Op de Walcherenkaart van de gebroeders
Hattinga uit 1750 herkennen we onder meer een sier-
tuin binnen een rechthoekige waterpartij en verscheide-
ne boomgaarden rondom de panden. (foto a) In de hui-
dige situatie kunnen we stellen dat het herenhuis daar
stond, waar nu de watergang ligt, ter hoogte van de hui-
zen aan de Paauwenburgweg nummers 31 en 33. (foto
b) Anno 2009 zien we trouwens dat precies op deze
plaats een groep ganzen hun plekje heeft gevonden,
daar waar wellicht ooit pauwen rondscharrelden! 
Bij een aantal andere, in de buurt liggende buitenplaat-

sen merken we eveneens het gebruik van dierennamen
op, zoals Lammerenburg en Papegaaienburg. Het lam
en de papegaai zien we dan ook terug in de familiewa-
pens van de betreffende oprichters. Of dat bij
Paauwenburg ook het geval was, is vooralsnog niet
bekend.

Na de erfgenamen van Heyndricx kwam familie Du Bon
in het bezit van de lusthof. Leden uit deze vermogende
familie bekleedden hoge functies binnen de magistraat
van Vlissingen, Middelburg en de Provincie. De bekend-
ste telg was Jacob du Bon. Hij schopte het tot secretaris
van Middelburg en Zeeland en later raadpensionaris van
Zeeland. Niet Jacob, maar Willeboort (voor 1713) en ver-
volgens diens zoon Jan (Jean) du Bon (1749) bezaten
buitenplaats Paauwenburg. Jan was naast de lusthof
onder meer eigenaar van een huis aan de Bierkaai (nu

Bellamypark) in Vlissingen. Een aantal maanden voor
zijn dood, op 13 februari 1765, verkocht Du Bon zijn
landgoed in Koudekerke aan Izaak Kluyfhout voor een
bedrag van 1450 pond Vlaams. Ter vergelijking: het
patriciërshuis aan de Bierkaai werd vlak na zijn overlij-
den voor 300 pond Vlaams van de hand gedaan.
Kluyfhout moet een vermogend man geweest zijn, voor-
al als je weet dat hij zijn in 1757 aangeschafte boerderij
niet verkoopt. Deze hofstede stond onderaan de duinen,
ongeveer tegenover de duinovergang Vijgheter.

In 1770 en 1771 vonden er merkwaardige transacties
plaats. Izaak Kluyfhout verkocht zijn buitenplaats aan
Mr. Johan Steengracht, een bekende naam op het
Walcherse. Op zich niets bijzonders, ware het niet dat
Kluyfhout Paauwenburg het jaar erna terugkocht! De
reden daarvoor is niet duidelijk.
Mr. Johan Steengracht was onder meer pensionaris
honorair van Veere en in latere jaren burgemeester van
dat stadje. In Koudekerke had hij veel land en vanaf
1761 reeds Hof Lammerenburg in bezit. 
In 1776 deed Kluyfhout zijn lusthof voor de tweede maal
van de hand, nu aan Adriaan Jansen. Bij de verkoop van
Paauwenburg was Kluyfhouts reeds genoemde boerderij
aan de kust inbegrepen. Ook Jansen maakte of verkreeg
in deze tijd blijkbaar fortuin want Paauwenburg kostte
hem het tienvoudige van wat zijn eigen boerderij hem
opleverde.

De laatste eigenaar van de buitenplaats was de uit
Biggekerke komende Abraham Simpelaar, die zich vanaf
1798 ontfermde over Paauwenburg en bijbehorende
onroerende goederen. Simpelaar was getrouwd met
Catharina Aarnoutse. Samen kregen ze vier kinderen:
Abraham jr., Jan, Neeltje en nakomertje Pieternella. Zij
werd als enige in 1802 op de buitenhof geboren.  
Simpelaar was naast landman politiek geëngageerd.
Eerst was hij gemeenteraadslid en later schepen (wet-
houder) van zijn dorp.
In de periode 1813-1816 sloeg het noodlot toe voor deze
familie. Eerst verloor Abraham zijn 20-jarige dochter
Neeltje in 1813, vervolgens verslechterde zijn financiële
situatie waardoor zijn buitenplaats verpauperde en in
mei 1816 liet zijn vrouw het leven. Abraham Simpelaar
overleed een paar maanden na de dood van zijn vrouw.
In zijn nalatenschap stuiten we op een doktersrekening;
hij heeft zijn laatste maanden ziek moeten doorstaan. 

Afbraak herenhuis
De periode tussen de jaren 1795 en 1814 beschouwen
we als de Franse tijd. Niet lang nadat de Franse troepen
binnen waren gevallen, werd ons land een vazalstaat van
Frankrijk. 
In de negentien jaar dat de bezetter in onze contreien
verbleef, verarmde de Walcherse bevolking geleidelijk
aan steeds meer. Zelfs vermogende lieden voelden het
Franse juk om hun schouders hangen. Vele bezittingen
- waaronder buitenplaatsen - werden door het gouver-
nement simpelweg ingenomen en/of afgebroken of
waren op den duur financieel niet meer op te brengen.
Duidelijk is dat ook voor Simpelaar de problemen toe-
nemen als gevolg van de Franse overheersing en de
direct daarmee verband houdende slechte economische

situatie. Uit zijn nalatenschap van november 1816 kun-
nen we opmaken dat Simpelaar bij verschillende
schuldeisers grote sommen geld heeft openstaan. Zijn
erfgenamen willen na zijn dood met spoed overgaan tot
verkoop van zijn bezittingen. Uiteindelijk blijkt, dat de
opbrengsten van zijn verkochte (on)roerende goed
gestoken moeten worden in de afbetaling van hypothe-
ken en leningen bij die schuldeisers. We kunnen der-
halve concluderen dat Simpelaar’s kinderen niet kon-
den profiteren van de rijkdom waarin hun vader ooit
leefde. We mogen aannemen dat Simpelaar’s herenhuis
niet lang na de kerst van 1816 tegen de vlakte is gegaan.
In het verkoopcontract wordt er specifiek gemeld dat er
een boerenhofstede is verkocht; over het herenhuis
wordt niet meer gesproken.

Boerenhofstede
Na de teloorgang van een buitenplaats bleef de boeren-
hofstede meestal behouden. Dat is niet verwonderlijk,
want een zelfvoorzienend bedrijf kon zich in econo-
misch moeilijke tijden immers redelijk handhaven. Ook
de boerenhofstede van Paauwenburg overleefde de
genoemde vervalperiode. Na de dood van Simpelaar
koopt zijn zwager Aarnout Janszoon Aarnoutse de boer-
derij. (foto c)

Wie het heeft over boerderij Paauwenburg, heeft het over
de familie Aarnoutse. Zij zijn onlosmakelijk met elkaar
verbonden. De Aarnoutse’s hebben de hofstede name-
lijk vanaf 1816 ruim 122 jaar in bezit gehad. In 1939
werd het geheel verkocht aan de vermogende Willem
Adriaan Hoek uit Schiedam. Met de Aarnoutse’s werd
vervolgens een pachtcontract afgesloten. Zij bleven dus
wonen en werken op hun vertrouwde adres. 
In 1963 vertrok Jan Aarnoutse - de laatste bedrijfsvoeder
van Paauwenburg - met zijn gezin naar Duitsland. In
1967 werd de boerderij omwille van de bouw van onze
wijk afgebroken.

Het volledige artikel over Hof Paauwenburg werd in
april en juli 2009 gepubliceerd in het blad De Wete
van de Heemkundige Kring Walcheren.

In juni 2007 schreef ik in Klaver Vier over de in 1967 afgebroken boerenhofstede
Paauwenburg en de daarmee onlosmakelijk verbonden familie Aarnoutse. In de hoe-
danigheid van buitenplaats is Paauwenburg nog niet in dit blad verschenen. We zullen
het moeten doen zonder afbeelding; helaas is er geen tekening of schilderij bewaard
gebleven van het begin negentiende eeuw verdwenen buitenverblijf. 

Foto a: Uit ’Atlas van Zeeland’ (detail uit Walcherenkaart) van de gebroeders Hattinga (1750). (foto: Jaco Simons)

Foto b: De plek waar het herenhuis van buitenplaats Paauwenburg tot eind 1816 stond. Op de achtergrond het Aarnoutsebruggetje. 
(foto: Jaco Simons) 

Foto c: Boerderij Paauwenburg, begin jaren dertig van de twintigste eeuw. (foto: beeldcollectie Gemeentearchief Vlissingen)

Foto d: De pauw die op het dak stond van boerderij Paauwenburg.
(foto: Jaco Simons)



Voor al uw tuinaanleg en -onderhoud, zoals:
Sierbestrating, schuttingen, tuinhuisjes, 
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Ook aanleg in samenwerking met de 
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Eigen heester/boomkwekerij,
Braamweg 15, Koudekerke

Bel voor informatie: Michel Paauwe
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Langeweegje 4 - 4371 EM Koudekerke

Is uw huiskamer te klein?
Ga dan naar uw wijkcentrum!
Alexander Gogelweg 59, 4384 EV Vlissingen

Flexibele mogelijkheden voor groeps-
activiteiten, feestelijke gebeurtenissen
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Jas
Ze gingen een ruige tocht maken, die twee Paauwenburgers. Op het programma stonden onder andere
Montenegro, Albanië en Macedonië.
Wegenkaarten waren aangeschaft, documentatie verzameld en met Google Earth waren verre oorden bekeken:
is dit een begaanbare weg, klopt het dat er daar ergens aan het Prespameer een grensovergang is tussen Albanië
en Macedonië? Vooral niet vergeten het tenaamstellingsdeel van het kentekenbewijs mee te nemen, want
anders kom je Albanië niet in, omdat je in dit land je auto officieel dient in te voeren en weer uit te voeren bij
het verlaten van deze voormalige communistische heilstaat.
De auto was niet een of andere japannertje, maar een grootse jeep van een verlengd type, hoog op de poten,
5,5 meter lang, hoge en lage gearing, vierwielaandrijving en sperdifferentieel, gewicht 2,5 ton; dit alles voorzien
van een beer van een turbodiesel.
Op een winderige, regenachtige ochtend vond in alle vroegte het vertrek plaats. Bij het passeren van het
Majoraat werd nog even naar boven gekeken. ’Nog niks verkocht van die maisonnettes’, stelde de reisgenoot
vast die in onroerende zaken doet.
De zware jeep trok zich niets aan van storm en regen. De diesel bromde betrouwbaar en de kilometers vlogen
onder de wielen door. Niets kon nog fout gaan.
Exact 720 km verder, om precies te zijn bij een Rasthof in Neurenberg, werd gestopt voor een bak koffie. Vlak
voor het vervolg van de reis, vroeg één van de reisgenoten zich af waar zijn jas was. Weg! ’Ik denk dat ik hem
thuis heb laten liggen’, sprak hij, ’eigenlijk weet ik het zeker...’
’Geen nood’, zei zijn vriend, ’in Albanië koop je voor 10 euro een nieuwe’.
’Toch is er een probleem’, sprak de ander, ’want in die jas zitten ook mijn paspoort en mijn autopapieren’.
En zo waren ze diezelfde dag om een uur of tien ’s avonds weer terug in Paauwenburg.
De volgende dag stuurde één van hen aan een goede vriendin een smsje: ik ben nu waar ik gisteren ook was!
Verder is alles volgens plan verlopen. Alleen de jeep kreeg een belediging te slikken. Een Macedonische vrien-
din vond dat het voertuig precies leek op de plaatselijke begrafenisauto!
Bij terugkomst in Paauwenburg even via de Van Hogendorpweg gereden. Warempel: twee maisonnettes ver-
kocht.

Of dit verhaal waar is? Zeker weten, ik was er zelf bij.

Observaties door Jan van ’t Eiland

De Ganzen van Paauwenburg
In het vorige nummer van Klaver Vier werd het een en ander
geschreven over de witte ganzen die de Paauwenburgweg
bewaken. Wat weten we eigenlijk van deze eigenwijze vogels?
Ja, de smulpapen kennen hem wellicht als Confit d’oie zoals
die in de Franse keuken vaak op tafel komt maar daarvoor is
deze rubriek niet, wij willen graag meer vertellen over de
levende dieren. De tamme gans draagt de wetenschappelijke
naam Anser anser en is ook bekend als boerengans en soep-
gans. 
De Tamme gans is een door de mens tam gemaakte afstam-
meling van de Grauwe gans die nog steeds in Nederland in het
wild voorkomt. Vroeger leefde dit dier alleen in Noord Europa
en Azië. De Tamme Gans is door de mens over de hele wereld
verspreid. Meestal is de vogel helemaal wit men kan ook exem-
plaren tegenkomen in allerlei bruine kleuren, vermoedelijk
komt dat door kruising met andere soorten ganzen zoals de
Grauw Gans.
De witte ganzen zijn in ons land en dus ook in Vlissingen op
veel plaatsen te vinden in plantsoenen en parken. Buiten de
broedtijd leven ze in groepen en vormen dan een vrolijk gak-
kend gezelschap dat op dezelfde plaats blijft wonen en graag
contact zoekt met de mensen. Vooral mensen die vaak komen voeren worden direct herkend. In de broed-
tijd maken de ganzen op een beschutte plek een klein nest van plantaardig materiaal en veren. In maart
worden de eerste eieren gelegd en soms bevat een nest er wel 30. Dat grote aantal is verklaarbaar omdat
soms twee ganzenvrouwen van hetzelfde nest gebruik maken. Na 28 dagen broeden komen de eieren uit
die gespaard zijn gebleven van de aanvallen van ratten en zilvermeeuwen. Ook wordt door deze rovers op
de kuikens gejaagd zodat de aangroei van de populatie niet eens zo erg groot is.
Ganzen zijn van nature nogal agressief en daardoor heel geschikt om als waakvogel te dienen. Zelfs de
Romeinen maakten al van ganzen gebruik als wakers. Vooral in de broedtijd kunnen de mannetjes van
deze monogame vogels een zeer agressief gedrag vertonen.
De jongen verlaten het nest om gras te eten, waarbij de ouders zeer waakzaam in de omgeving van de kui-
kens blijven. Pas als de vetklier van de kuikens na enkele dagen werkt gaan ze het water in.
Ook de volwassen ganzen, die wel 20 jaar oud kunnen worden eten graag gras en jonge graanscheuten,
dat laatste, daar weten de boeren op ons eiland alles van!
De vogels op de Paauwenburgweg worden door enkele bewoners regelmatig bijgevoerd en omdat ze die
gulle gevers al lang kennen stuiven ze op hen af als ze zich vertonen. Een probleem van teveel voeren is
wel dat ratten van de overgebleven voedselresten kunnen genieten. Als er weinig gras in de leefomgeving
is om te grazen in periodes van droogte of in de winter is bijvoeren met fijngehakte andijvie en wortelen
een heel goede oplossing. Hoewel ganzen leuke dieren zijn veroorzaken ze ook overlast. Het zijn veelvra-
ten en daarom poepen ze elke 3 tot 5 minuten. Zolang ze dat in het gras doen of in het water is dat geen
probleem. De straat, het trottoir en het schoolplein van de Louise de Colignyschool kunnen flink vies wor-
den. Als de sloot waarin ze poepen niet goed doorstroomt kan daarin overbemesting plaatsvinden. Een
ander probleem is het gedrag waar niet iedereen blij mee is. In de bebouwde kom, zoals in onze wijk,
nemen ze bezit van de weg en vormen vooral een probleem voor de mensen die in de wijk niet bekend
zijn. Soms moeten ze een noodstop maken voor zorgeloos overstekende ganzenfamilies. Ook gedragen
Tamme Ganzen zich vaak agressief tegen mensen die in hun territorium komen.
Door de grote vruchtbaarheid vormen deze dieren soms ook een populatie probleem. En als je die popu-
latie wilt beheren moet je natuurlijk eerst naar de wetgeving kijken.
Gedomesticeerde vogels genieten geen wettelijke bescherming, men mag ze dus zonder bezwaar vangen
en doden. Omdat dit een beetje rigoureuze methode is doen we dat maar niet. De overheid gebruikt wat
vriendelijkere methodes zoals het schudden of met olie insmeren van de eieren of het leggen van valse
eieren nadat de originele eieren zijn verwijderd. In sommige steden worden ze gevangen en naar een
andere plek overgebracht of aan particulieren geschonken. Dat de overheid er soms druk werk van maakt
blijkt uit de ’Richtlijnen Dierenplaagbeheersing’ van de gemeente Amsterdam waarin alleen al voor de
Tamme Gans vier pagina’s zijn volgeschreven. In Vlissingen gaat het heel wat simpeler want een woord-
voerder deelde ons mede dat Vlissingen geen beleid op dit gebied heeft en niet ingrijpt als de ganzenpo-
pulatie in de gemeente ergens hard groeit. Alleen als er schriftelijke klachten komen van de omwonen-
den wordt bekeken welke maatregelen dienen te worden genomen.

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

foto Ali Rozeboom

Uw advertentie in de Klaver Vier?

Bel 0118-462860

De Paauwenburgse Zanggroep
’Zokantook’ verzorgt in 
december twee optredens
voor de Kerst

Op 19 december verzorgen zij een geheel
Kerstconcert in Verzorgingshuis ’De Kraayert’ in
Lewedorp en op 23 december is er ook een volledig
Kerstconcert in de ’Oude Stad’ in de Paardenstraat te
Vlissingen. Voor het tweede concert zijn kaarten te
koop aan de zaal of te bestellen via tel. 0118-463250
voor de prijs van 5 euro inclusief één consumptie. 
Aanvang 20.30 uur.

Van links naar rechts: Cees, Janneke, Chris, Irene,Piet, Corry en
Frits. Voor Betsie, Tom en Dimphy

De natuur in Paauwenburg door Henk van Vlimmeren


