
Sinds kort is het wijkcentrum weer in handen van de
gemeente en Sjaak van der Linde, bestuurslid van de
nog bestaande Stichting Wijkcentrum zegt: ‘Dit gaat de
gemeente geld kosten. Er moet maar eens goed uitge-
zocht worden of Ter Reede op deze manier niet aan con-
currentievervalsing doet’.

Sjaak van der Linde: ’Hier worden gemeenschapsgelden
gebruikt om verenigingen gratis onderdak te bieden.
Een belangrijke pijler onder de financiering van Ter
Reede zijn de gelden uit de AWBZ, de Algemene Wet
Bijzondere Ziektekosten en die wet is niet bedoelde om
bridgeclubs gratis onderdak te bieden. Ik denk dat
beheerders van wijkcentra dit als oneerlijke concurren-
tie ervaren, dus niet alleen Open Hof, maar bijvoorbeeld

ook de accommodatie bij de speeltuin in Lammeren-
burg’.
De AWBZ is er gekomen omdat iedereen door ziekte of
handicap afhankelijk kan worden van langdurige zorg.
Dat vergt bedragen die door bijna niemand zijn op bren-
gen en daarom hebben alle Nederlanders een automati-
sche verzekering, de AWBZ. Gemiddeld betaalt iedere
werkende Nederlander 320 euro per maand aan AWBZ-
premie, ruim twaalf procent van het bruto inkomen

Directeur drs Jan de Graaf van zorginstelling Ter Reede:
’Het activiteitencentrum is een afdeling die niet drukt op
de totale exploitatie. Die afdeling, onder leiding van Jaap
Berrevoets, moet haar eigen broek ophouden. Met ande-
re woorden: het kost Ter Reede niets’. Sjaak van der
Linde is het met die opvatting niet eens: ’Het kan nooit
de bedoeling zijn geweest een complex neer te zetten om
gratis zalen aan te bieden. Als Ter Reede die accommo-
datie zelf niet nodig heeft dan lijkt het er op dat de zaak
te groots is opgezet’.
Voorzitter René Smeding van de Vlissingse Fles geeft aan
dat er drie redenen waren om met ingang van het in
augustus startende nieuwe seizoen te verhuizen naar Ter
Reede: ’In de eerste plaats natuurlijk het financiële
voordeel, maar even belangrijk is dat de klimaatbeheer-
sing in het Open Hof slecht is: als we bij elkaar zijn is het
na korte tijd broeiend warm. Dat is in Ter Reede veel
beter en dus veel gezonder. En ten derde vinden we de
toekomst van het Open Hof erg onzeker We weten niet
wat ons boven het hoofd hangt. Wordt er eindelijk wat
gedaan aan het nijpende achterstallige onderhoud, komt
er een langdurige renovatie of verdwijnt Open Hof in de
toekomst? We weten het niet’.

Jaap Berrevoets, de activiteitenbegeleider in Ter Reede,
heeft alleen maar goede bedoelingen: ’We weten dat ver-
schillende clubs in de problemen komen door steeds
maar stijgende huurprijzen en als wij dan kunnen hel-
pen, dan doet we dat.

Door twee verplichte consumpties per persoon komen
wij uit de kosten. Belangrijk is ook dat we dichtbij de

bewoners van Ter Reede zoveel mogelijk activiteiten wil-
len aanbieden en daarin passen de bridgeclubs uitste-
kend’.

Om meer activiteiten dichter bij de bewoners van Ter
Reede te brengen moedigt Berrevoets organisaties aan
om naar dit verzorgingscentrum de komen, van koers-
bal tot accordeonspel en van biljarten tot bridgen.
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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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Zoals eerder gemeld, is het
Paauwenburgse wijkcentrum Open Hof
met beheerder en al overgegaan naar de
gemeente Vlissingen. Deze gang van
zaken heeft ook gevolgen voor het
bestuur van de Stichting Wijkcentrum
Paauwenburg. 

Er ontvalt dit bestuur namelijk een aantal taken, waar-
van de belangrijkste zijn het beheer, exploitatie en
onderhoud van het gebouw en het personeelsbeheer.
Het bestuur is hier niet rouwig om, integendeel, want
het afstoten van deze taken betekent dat er veel meer

tijd beschikbaar komt voor het organiseren van échte
activiteiten waar de inwoners van Paauwenburg iets
van kunnen merken.
Binnenkort (er is nog een aantal formele zaken af te
handelen) zal het bestuur naar de notaris gaan om de
statuten van de Stichting aan te passen. De doelstelling
van de Stichting wordt dan kort en krachtig: het orga-
niseren van sociaal-culturele activiteiten gericht op de
bevolking van Paauwenburg. Het bestuur heeft ook al
een nieuwe naam bedacht, namelijk Stichting de
Vrienden van Paauwenburg. 

Activiteiten die van de Stichting Wijkcentrum uitgingen
worden voortgezet, zoals de organisatie van

Koninginnedag, de wedstrijd Kerstverlichting, de
Nieuwjaarsreceptie en last but not least de uitgifte van
de wijkkrant Klaver Vier.
Een nieuwe activiteit is in voorbereiding, namelijk een
Kerstmarkt (zie hiervoor elders in dit blad). Ook wordt
gedacht aan het organiseren van bijvoorbeeld lezingen
over interessante onderwerpen.

Een aantal mensen heeft zich inmiddels bereid ver-
klaard zitting in het bestuur te nemen, namelijk Sjef
van Wijnen (voorzitter), Albert Verhage (secretaris),
Connie Colet (penningmeester) en Gerrit Wittens,
Henry Schokker en Sjaak van der Linde (leden).
De nieuwe stichting wil graag in contact komen met

enkele mensen om het bestuur nog wat uit te breiden
en men heeft daarbij het oog op mensen met een orga-
nisatorisch/creatieve inslag.

Doeners gevraagd
Kortom, de stichting zoekt nog een paar enthousiaste-
lingen met ideeën om leuke activiteiten voor de
Paauwenburgers te ontwikkelingen, echte doeners
dus! 

Wie belangstelling heeft, graag contact opnemen met
Sjef van Wijnen,
tel. 461133 of svanwijnen@zeelandnet.nl 

Dinsdag 30 juni wordt de nieuwe, versterkte zeewering tussen Nolle en Westduin officieel ’in
gebruik genomen’. De aanblik van het gebied is ingrijpend veranderd. De nieuw aangelegd duinen
brengen niet alleen meer veiligheid tegen een superstorm, maar zijn toeristisch ook bijzonder aan-
trekkelijk geworden. Het gebied is een eldorado voor fietsers en wandelaars geworden. Meer aan-
dacht voor het project Zwakke Schakels op pagina 3.

Bridgeclub gratis en voor niks naar Ter Reede
Het wijkcentrum Open Hof moet een tegenslag incasseren: een grote huurder, de brid-
geclub De Vlissingse Fles, met ongeveer tachtig leden, haakt af en verhuist naar het
verzorgingscentrum Ter Reede, waar de club geen zaalhuur hoeft te betalen. Voor een
avond spelen in het wijkcentrum betaalt de club nu veertig euro. De enige financiële
consequentie voor de bridgeclub is dat alle leden in Ter Reede verplicht zijn twee con-
sumpties op een avond te gebruiken.

Oprichting Stichting de vrienden van Paauwenburg



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.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. Huisman

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 10.00-12.00 computer gev. dhr. Keulemans
Do.middag 13.30-15.30 line-dance voor senioren
Do.middag 13.30-15.30 crea diverse technieken
Do.middag 13.30-15.30 computer begin. mevr. Verboven
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
30 Mei 13.30-16.00 Bingo
27 Juni 13.30-16.00 Bingo

09 Juli 17.00-22.00 Barbeque (vooraf aanmelden)
14 Juli 13.30-16.30 Workshop Spagettie (tas haken)

(vooraf aanmelden)

Activiteiten door anderen in Campus de Ruyter
Ma.avond bridgegroep ’Scaldis’, tel.info 474666
Ma.middag bieb 55+ 14.00-16.00 u. 
Di.middag bieb 55+ 14.00-16.00 u. 
In juli en augustus vervalt de dinsdagmiddag van de bieb.

Di.avond bridgegroep ’Sans-a-tout’, tel. info 641 520
Do.morgen bieb 55+ 10.00-12.00 u. 

Extra activiteiten Open Hof:
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. 15.45-16.45 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 15.45-16.45 kinderyoga 8-12 jr.

16.45-17.45 kinderyoga 9-12 jr.

don.avond 18.30-19.30 ouder & kindmeditatie v.a. 8 jr.
vrij.avond 18.30-19.30 ouder & kindmeditatie 8-18 jr.
vrij.avond 20.00-21.30 meditatie

Extra activiteit:
19 Mei - 23 juni - 21 juli: 16.00-17.00 uur. Kosten: 8 euro
Massageworkshop: spelenderwijs masseren voor kinderen.

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

De volgende wijkkrant verschijnt begin juli 2010.
Hebt u een bijdrage, stuur die dan vóór 10 juni 2010 naar ons toe.

Ons redactieadres is:
Goeman Borgesiusstraat 59, 4384 JM Vlissingen

klavervier2010@hotmail.com

Ook voor feesten en partijen

www.racketcentrum.com

0118-414957
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Bijna in tranen waren veel vaste wandelaars, die regel-
matig over duinen en door bos in de kuststrook tussen
Nolledijk en Westduin dwaalden, toen gigantische trac-
toren, dreigende bulldozers, shovels en rijdende kra-
nen begin vorig jaar een ware kaalslag in dit gebied
aanrichtten. In deze wijkkrant was februari 2009 bij-
voorbeeld deze zin te lezen: ’Het was wonderbaarlijk
om te zien hoe tientallen jaren oude bomen simpel uit
de grond werden getrokken, heen en weer werden
geschud om de aarde uit de wirwar van wortels te
schudden en achteloos opzij werden gegooid’. Diepe
wonden werden geslagen in een prachtig landschap.
Dat komt nooit meer goed, treurden vele vaste wande-
laars.
Maar hoe gelukzalig moeten die destijds treurende
wandelaars zich nu voelen? Het waterschap Zeeuwse
Eilanden heeft het eens zo prachtig recreatiegebied
omgetoverd tot een nog schitterender duinlandschap.
Eén van die vaste bezoekers verzuchtte: ’Dit is de
mooiste metamorfose, de mooiste facelift van heel
Europa’. Zelfs de meest pessimistische waarnemer van
weleer heeft er weinig fantasie voor nodig om te zien
dat de natuur er voor zal zorgen dat het er in de toe-
komst alleen maar beter op zal worden. Zo worden de
glooiend aangelegde duinen beplant met helmgras,
een monnikenwerk want meer dan 360.000 plantjes
worden in de grond gestoken. Als die plantjes hun gril-
lige wortelgestel door het zand hebben verspreid en
volgroeid zijn, zal er een in de wind waaierende oker-
gele grasvlakte ontstaan.
Dit monnikenwerk is nog niet klaar. De helmplantjes,
die natuurlijk ook tot taak hebben het zand bij elkaar
te houden, zijn tussen Nolledijk en Verlengde Van
Woelderenlaan hun nieuwe leven begonnen. Coen
Bertijn van het waterschap: ’Het seizoen om te planten
is nu voorbij. We zijn ongeveer op de helft. In septem-
ber beginnen we aan het gedeelte tussen de Van
Woelderenlaan en Westduin’. Zijn collega André
Marinisse vult aan: ’In de toekomst wordt dit duinge-
bied nog fraaier want op verschillende plaatsen zullen
ook struiken komen, met name duindoorn en mei-
doorn. Daarvoor hebben we overleg gehad met de
Stichting Duinbehoud’.
Nu al slingert zich een prachtig fietspad van de
Vlissingse boulevard tot aan de Verlengde Van
Woelderenlaan over de duinen. Een tocht over dit pad
is voor inwoners en toeristen een sensatie door het
weidse uitzicht over het Walcherse landschap en over
de eindeloze zee. Ter hoogte van de Verlengde Van
Woelderenlaan tot aan Westduin kronkelt een toe-
ristisch uiterst aantrekkelijk wandelpad over de dui-
nen.
Coen Bertijn: ’We krijgen de laatste weken zoveel com-
plimenten over het prachtige duinlandschap dat hier is
ontstaan, dat we haast zouden vergeten dat dit werk
toch in de eerste plaats wordt verricht om de veiligheid
groter te maken, om het gebied te beschermen tegen
een superstorm. Maar ik denk dat we daar ook wel
aardig in geslaagd zijn’. We zouden het inderdaad bijna
vergeten: dit werk wordt verricht in het kader van het
project Zwakke Schakels.
Klaar is het werk nog niet helemaal. Voor de zomer-
vakantie moeten nog enkele stukken weg geasfalteerd
worden. En het wandelpad over de duinen naar
Westduin, een schelpenpad, moet ook nog worden
afgewerkt. Ter hoogte van de Verlengde Van
Woelderenlaan wordt ook de laatste hand gelegd aan
een nieuwe parkeerplaats voor honderden auto’s.
Verder zal de Galgeweg aanzienlijk verbeterd worden.
Ook komt er op de top van de duinen een vogelkijkhut
in samenwerking met de Vogelwerkgroep Walcheren.
Walcheren is nu veiliger en mooier. Dit megaproject,
waarvoor onvoorstelbare hoeveelheden zand zijn ver-
plaatst, kost 22,2 miljoen euro. Een gigantisch bedrag.
Maar dan heb je ook wat.
Op woensdag 30 juni zal de officiële opening van dit
project zich afspelen. Op welke locatie is nog niet
bekend. André Marinisse: ’Maar we hebben de datum
al vast geprikt’.

Het begon allemaal met een ware kaalslag

De Nolledijk heeft een volkomen ander aanzicht gekregen: rechts
geen dijk meer maar nieuwe duinen met helmgras.

Een toeristisch zeer aantrekkelijk fietspad slingert zich vanaf de Vlissingse boulevard tot aan de Verlengde Van Woelderenlaan over de
nieuw aangelegd duinen. Schitterend uitzicht, zowel over het land als over de zee.

De golvende duinen bieden een prachtig aanzicht, maar het zal in de toekomst alleen maar mooier worden als het pas geplante helm-
gras tot wasdom is gekomen. Niet minder dan 360.000 helmplantjes worden in het gebied geplant.

De Galgeweg zal in de nabije toekomst ook aanzienlijk verbeterd
worden

Voetgangers en fietsers kunnen ook gebruik maken van een ’werkpad’ dat vlak langs het strand loopt.

Bij hotel Westduin is de verkeerssituatie veranderd door onder meer de aanleg van een soort rotonde, in dit geval punaise genoemd.

Duinlandschap nog aantrekkelijker door project Zwakke Schakels



De Foto Van Fons

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::

Pro’Senior uit Zutphen heeft pakketten ontwikkeld om ouderen actief te houden met aangepaste materialen zoals
puzzels, fotodozen met beeldmateriaal uit het verleden, gezelschap- en vragenspellen, allemaal speciaal ontwikkeld
voor deze doelgroep. Ruim 100 instellingen verspreid door ons land zijn geselecteerd voor een pakket. Ook
Dagverzorging Paauwenburg van Zorgstroom in Vlissingen mocht een pakket in ontvangst nemen. 

In Nederland geven veel ouderen er de voorkeur aan zelfstandig te blijven wonen. Voor ouderen die zelfstandig
wonen maar extra ondersteuning of verzorging nodig hebben is er dagopvang of dagverzorging. Deze dagverzorging
biedt ouderen de kans langer thuis te blijven wonen en vindt plaats in de wijk (buurthuis) of binnen de muren van
een verpleeg- of verzorgingshuis. Er zijn professionele krachten bij betrokken maar vaak ook een heel netwerk van
vrijwilligers en stichtingen welzijnswerk ouderen. 

De Nationale Rode Kruis Bloesemtocht wordt ieder voorjaar georganiseerd. De opbrengsten van de wandeltocht
komen ten goede aan de nationale sociale hulp van het Rode Kruis. Vorig jaar werd er maar liefst 115.000 euro bij
elkaar gewandeld. ’De Bloesemtocht is inmiddels uitgegroeid tot één van de grootste sportevenementen in
Nederland. Onze deelnemersaantallen vertonen een stijgende lijn’, zegt Kees Roldanus, Voorzitter van de Stichting
Nationale Rode Kruis Bloesemtocht. ’En dat is mooi. Want ook onze opbrengsten groeien hierdoor. We zijn zeer ver-
heugd dat we zoveel instellingen in Nederland kunnen verblijden met een pakket bezigheidsmaterialen voor oude-
ren. Want dat is waar het ons om gaat, dat we de opbrengsten kunnen besteden aan hulp voor ernstig zieke, gehan-
dicapte en eenzame medemensen’.

Bezigheidspakketten Dagverzorging Paauwenburg 
De Stichting Nationale Rode Kruis Bloesemtocht heeft een deel van de opbrengsten van
2009 aangewend voor bezigheidspakketten. Deze pakketten bevatten bezigheidsmate-
rialen ten behoeve van ouderen die één of meer dagdelen in de week een ontmoe-
tingsgroep of dagopvang bezoeken.

fotografie: Firi den Hoedt

Sinds een paar maanden is het vogelre-
servaat aan de Paauwenburgweg uitge-
breid met twee bijzondere bewoners. Het
zwarte mannetje was er eerst en een paar
weken later kwam het witte vrouwtje hem
achterna. Enig navorsen bij een vogelken-
ner bracht aan het licht dat het hier twee
bijzondere vogels betreft, namelijk
Indische Loopeenden. Vermoedelijk zijn
ze ergens ontsnapt en blijkbaar voelen ze
zich thuis in onze waterrijke en gastvrije
wijk.

Ook oud-medewerker van Klaver Vier Bart Luchtmeijer
maakte ons attent op het nieuwe echtpaar. ’Ze worden
ook flesse-eenden genoemd’, zo meldde hij. 
Wie op Google gaat kijken, treft een heleboel informatie
aan over de Indische loopeenden.
Het opvallendste is dat ze rechtop lopen en dat ze door

hun slanke bouw inderdaad iets van een fles hebben.
Hun parmantige manier van voortbewegen, brengt men-
sen ook op andere gedachten. ’Het zijn net kleine lieve
mensjes, zonder armen’, ze schreef iemand op Internet.
En daar hebben ze inderdaad iets van weg.
Iemand anders bedacht een naam die zeker ook van toe-
passing is op deze Oosterse gasten: Jing en Jang - zo
moeten ze maar door het leven blijven gaan in
Paauwenburg.
En als ze een nest gaan bouwen: afblijven! 

Jing en Jang Straatnamen verklaard
In deze tweede editie gaat de rubriek over Kappeyne van de
Coppello. Deze naam kwam namelijk in de vorige editie voor.
Toen ging het over de Van Bossestraat. En daar is de
Kappeyne van de Coppellostraat een zijstraat van.

Johannes (Jan) Kappeyne van de Coppello werd geboren in ’s Gravenhage op 2
oktober 1822. Hij overleed in zijn geboorteplaats op 28 juli 1895. Hij bleef onge-
huwd. De naam ”Kappeyne”(van zijn peetgrootmoeder) werd in 1811 door zijn
vader aan die van ”Van de Coppello” toegevoegd. Vanaf zijn achttiende jaar was G.
Groen van Prinsterer zijn toeziend voogd. 

Na privéonderwijs van zijn vader en een academische studie van Romeins en hedendaags recht werd hij advo-
caat te ’s Gravenhage van 1845 tot 1877. Zijn vader was leraar Grieks en rector van de Latijnse scholen te 
’s Gravenhage en Zwolle. Hij werd in 1860 lid van de gemeenteraad in zijn stad en zo startte zijn politieke loop-
baan. Hij wees een aanzoek om buitengewoon hoogleraar te worden aan de Hogeschool te Leiden af. 

Jan was een energieke, beminnelijke liberale politicus, die in Den Haag een vermaard advocaat was. Hij stond
bekend om zijn rechtskennis, vaardigheid als gevat debater en werklust. Hoewel hij tot de jong-liberalen
behoorde, werd hij in 1876 ’leader’ van de liberale kamerclub. In 1877 vormde hij een kabinet, waarin hij
minister van Binnenlandse Zaken werd en bracht de door de confessionelen fel bestreden Wet op het lager
onderwijs tot stand. Zijn kabinet viel uiteen door de tegenstelling tussen progressieve en gematigde liberalen.
Hij was na 1879 een ’vergeten’ staatsman al kwam hij in 1888 nog in de Eerste Kamer. Toen was hij echter
veel conservatiever dan voorheen. Kappeyne van de Coppello was vrij onconventioneel, maar aangenaam
gezelschap. 

Enige anekdotes: hij had de gewoonte om ’s nachts te werken tot in de vroege ochtend - werkte volgens tijd-
genoten bij voorkeur in pyjama languit op de vloer van zijn woonkamer liggend te midden van zijn boeken en
papieren - zag er vaak wat haveloos uit door onverzorgde kleding - schepte er genoegen in om voor de scherts
allerlei amendementen op wetsvoorstellen te bedenken.



Behandeling
op afspraak
Brahmslaan 7
4384 LP 
Vlissingen
Tel. 411899

Burgerschouw in Paauwenburg
Bij een burgerschouw gaan vrijwilligers uit de wijk
samen met een kwaliteitsmedewerker van de gemeente
op pad om op bepaalde plekken in de leefomgeving te
bekijken. Op 17 maart heeft door enkele teams derge-
lijke schouw voor het eerst op enkele plekken in
Paauwenburg plaatsgevonden. Het team van de wijkraad
deed waarnemingen bij het Winkelcentrum, van Raal-
testraat, Verdilaan, Mendelsohnlaan en het parkeerter-
rein van de Theo Thijssenschool. Daarbij werd gekeken
naar de bestrating, afval, straatmeubilair en dergelijke.
Hoewel het cijfer dat aan de bevinden werd gegeven
vooral hoog en zeer hoog was, waren er toch nog 24 mel-
dingen aan de diverse afdelingen van de gemeente die
actie vereisen. Over circa drie maanden controleert de
schouwgroep dan of er op de gemelde punten verbete-
ring heeft plaatsgevonden

Open Hof
Voor een groot aantal activiteiten functioneert het buurt-
huis Open Hof gewoon door nadat het complex door de
gemeente is overgenomen. Achter de schermen wordt
op het moment bestudeerd hoe het in de toekomst ver-
der moet met onze buurtvoorziening.
De gemeente overlegt met belanghebbenden en
Palladium en verwacht tegen het einde van het jaar tot
een besluit te komen. Omdat de Wijkraad Paauwenburg
ook een belanghebbende in de wijk is heeft deze aan de
gemeente verzocht om in het overleg betrokken te wor-
den. Voor zover informatie beschikbaar komt zullen wij
u op de hoogte houden.

De ganzen van Paauwenburg
’Onze ganzen’ die langs de Paauwenburgweg wonen zijn
voor sommige bewoners een verrijking van de omgeving.
Maar ook zorgen deze vrolijke dieren voor overlast door
bevuiling. Vooral bij de Louise de Coligny school kan
men daarover meepraten. De wijkraad heeft overleg
gepleegd met de gemeente en inmiddels heeft de
gemeente besloten om het probleem op een diervrien-
delijke manier aan te pakken. In Paauwenburg en ook
elders in de stad waar de ganzenfamilies te groot wor-
den, worden de nesten van broedende ganzen behan-

deld door een professioneel bedrijf Hofganzen
Ganzenbescherming te Coevorden. Dit bedrijf werkt
samen met de Dierenbescherming. Na het behandelen
van de nesten worden in juli/augustus ongeveer 15 gan-
zen in Vlissingen gevangen. Hofganzen inventariseert de
verhoudingen binnen de groep en brengt de ganzenpo-
pulatie in kaart. Hofganzen beslist (eventueel in overleg
met bewoners) welke families er op locatie blijven en
welke groepen worden overgeplaatst. De ganzen worden
geplaatst in de opvang van de Stichting Akka’s
Ganzenparadijs te Coevorden . Zij zoeken voor de gan-
zen een nieuw huis. Door deze actie blijven de achter-
blijvende dieren gezond en wordt inteelt voorkomen.
Heeft u vragen over dit onderwerp bel dan even met
Hofganzen tel. 0524-524 161.

Wateroverlast
In onze wijk zijn vaak klachten over wateroverlast. Deze
wordt veroorzaakt door fluctuatie in de grondwaterstand
waar de gemeente niets aan kan doen.
Als er in kruipruimtes van eigen woningen water staat
wordt aanbevolen om drainage aan te leggen of de ruim-
te dampdicht te maken. Als drainage door huiseigenaren
wordt aangelegd kan de gemeente vaak voor verdere
afvoer van het water op het riool of watergang zorgen.
Kortom, men moet eerst zelf actie ondernemen. De
gemeente kan juridisch niet verantwoordelijk gehouden
worden om maatregelen te nemen of schade te vergoe-
den van bouwwerken die hinder ondervinden van een te
hoge of te lage grondwaterstand. Als u grondwaterover-
last heeft kunt u dit melden bij het grondwaterloket via
0118-487000 of gemeente@vlissingen.nl.
Huurders dienen zich tot de woningcorporatie te wen-
den. Bij grote plassen in plantsoenen wordt men ver-
zocht de gemeente te bellen en de plek nauwkeurig aan
te geven.

Straatcoaches
De gemeente Vlissingen heeft onlangs enkele straat-
coaches aangesteld. Deze mensen houden de jeugd in
de stad in de gaten en treden samen met de politie op
als dat noodzakelijk is. In andere steden werkt dit
systeem al enige tijd met succes. Of het in onze stad gaat

helpen moeten we afwachten omdat de politie tot nu toe
vaak andere prioriteiten heeft. Om contact met de
straatcoaches te krijgen kunt bellen met de gemeente
Vlissingen 0118-487 000 en vragen naar de afdeling:
meldingen, of met de politie 0900-8844 (lokaal tarief)
en vragen naar de heer De Jonge of Saman.

Overlast Van Raaltestraat
Al enige tijd hebben de bewoners van de Van Raaltestraat
flink last van hangjongeren. Lawaai midden in de nacht
en het achterlaten van afval vindt bijna elk weekeinde
plaats. De wijkraad heeft de klachten met veel nadruk
doorgegeven naar de gemeente en de politie met de
vraag om dit probleem als een prioriteit te beschouwen.
Naar aanleiding daarvan is de politie door de burge-
meester gevraagd om extra te gaan surveilleren en dan
wel op de tijden dat de overlast plaatsvindt. Ook werd bij
l’escaut gevraagd om een z.g. mosquito te plaatsen.
Het is van groot belang dat de bewoners als er weer over-
last is, op welk tijdstip dan ook, te bellen met de politie
onder telefoonnummer 0900-8844 (lokaal tarief) en te
vragen naar de politie Vlissingen. Deze meldkamer is
van het probleem op de hoogte gebracht.

Iguana
Er waren al geruime tijd geruchten dat Iguana zou wor-
den overgeplaatst naar het Westduingebied. Inmiddels is
vastgesteld dat op basis van het programma van eisen
een onoverbrugbaar financieel tekort ontstaat. De over-
plaatsing gaat daardoor definitief niet door en het deel
van het park zal een groenbestemming krijgen.

Plastic afval
Het inleveren van plastic is in Vlissingen, net als in veel
andere gemeenten een dermate groot succes, dat de
containers te snel vol raken. De wijkraad heeft enige tijd
geleden aan de gemeente voorgesteld om ook bij het
winkelcentrum een container te plaatsen, dan is er
meer capaciteit en bovendien is dit de meest logische
plaats is om plastic in te leveren. 
Inmiddels is aan het verzoek voldaan en is een mooi
mini milieuparkje ingericht op het trottoir tegenover de
Golff.

�ieuws van de wijkraad door Henk van Vlimmeren

In opdracht van de gemeente Vlissingen
en l’escaut heeft het researchbedrijf Rigo
een onderzoek verricht naar de leefbaar-
heid in Vlissingen. De resultaten daarvan
zijn vastgelegd in de 3e Lemon-meting.
In de enquête werden 4.275 bewoners van onze stad
gevraagd om een oordeel te geven over 42 aspecten met
betrekking tot de leefbaarheid. Op de meting reageerden
1.646 bewoners. De informatie die op deze wijze werd
verzameld is in een tabel verdeeld over 19 buurten weer-
gegeven.
De cijfers in dit rapport tonen aan dat Paauwenburg
steeds beter scoort.
Het valt niet te ontkennen dat een deel van de verbete-
ring kan worden toegeschreven aan de Wijkraad
Paauwenburg, want op verschillende punten waar ver-
betering wordt vermeld heeft de Wijkraad contact met de
gemeente gehad. Neem bijvoorbeeld het probleem van
de graffiti, daar is de tevredenheid verhoogd van 7.1 tot
8.3. Een vermindering van het waarderingscijfer zien we
bij de cijfers die betrekking hebben op de
Verkeersoverlast. Dat ligt weliswaar boven het gemiddel-
de van de gehele stad maar is sinds 2007 gezakt van 7.9
tot 6.4.
Over verschillende verkeersproblemen lopen op dit
moment al besprekingen tussen de gemeente en de
Wijkraad.
Hoewel we de indruk krijgen dat het vandalisme in 2009
is afgenomen is het cijfer dat rond 7 ligt bijna gelijk aan
de opinie van 2009.

De kwaliteit van de woningen wordt ook zeer hoog
beoordeeld, voor Oost zien we 7.3 en voor West 8.0 en
dat is het hoogste getal dat we in Vlissingen vinden.
Het onderhoud van wegen, paden en pleintjes krijgt een
6.3. Wellicht dat door het werk van de Buurtschouwers
dit cijfer omhoog kan worden gebracht.
Het onderhoud van groenvoorzieningen is geleidelijk
verbeterd en ligt op 7.2 (Oost) en 7.4 (West). Het is inte-
ressant dat de bewoners zich goed thuis voelen in de
wijk met een waardering van 7.9 (Oost) en 8.3 (West)
waarmee Paauwenburg ver boven het gemiddelde van
onze stad ligt.
Wat betreft de confrontatie met geweld, lastig vallen en
inbraak scoort Paauwenburg in tevredenheid zeer hoog
boven het stedelijke gemiddelde: geweld in
Paauwenburg Oost 8,1 en West 8.8, lastigvallen Oost 8.9
West 9.3 en inbraak Oost 7.7. West 8.

Er werden ook cijfers gegeven aan het totaaloordeel over
de leefbaarheid per buurt. Daarin scoort de
Bloemenlaan en omgeving met 6.3 (7.2 in 2007) het
laagst. Paauwenburg West scoort het hoogst met 8.3 (8.4
in 2007) en Paauwenburg Oost met 8.1 (8.3 in 2007).

Alle informatie betreffende Paauwenburg Oost en West
vindt u in de hierbij geplaatste tabellen.

Henk van Vlimmeren

Paauwenburg scoort hoog qua tevredenheid

Milieuparkje winkel-
centrum Paauwenburg

Paauwenburg West ’05 ’07 ’09 ’05 ’07 ’09
Totaal Totaaloordeel 8,4 8,3 Ongenoegens Lawaaioverlast 7,9 7,5

Ontwikkeling buurt 6,7 6,4 Geluid huisdieren 8,3 7,8
Fysieke Woningen 8,0 8,0 Overlast zwerfvuil 8,5 8,1
Woonomgeving Woning vinden 7,8 7,5 Overlast vuilnis 8,9 8,5

Parkeerplaatsen 8,3 8,1 Overlast uitwerpselen 6,6 6,5
Onderhoud wegen 6,0 6,3 Stallen caravans 8,6 8,0
Straatmeubilair aanwezig 6,3 Uitgaansgelegenheden 8,6 8,5
Straatmeubilair onderhoud 6,2 Overlast drugs/alcohol 8,8 8,4
Verlichting 7,4 7,1 Criminaliteit Overlast geweld 9,3 8,8
Openbare ruimte 7,0 7,0 Zelf lastig gevallen 9,4 9,3
Hoeveelheid groen 8,4 8,1 Diefstal / inbraak 8,3 7,8
Onderhoud groen 7,1 7,4 Vandalisme 7,7 7,3
Hoeveelheid speelvoorzieningen 6,2 6,5 Graffiti 8,4 8,2
Onderhoud speelvoorzieningen 6,7 6,5 Veiligheid Veiligheidsgevoel 8,7 8,4
Voorzieningen 8,0 Overlast jongeren 7,9 7,5

Sociale Bewoners kennen elkaar 6,9 6,8 Toezicht aanwezig 5,6 5,9
Woonomgeving Omgang bewoners 7,5 7,3 Verkeersoverlast 7,9 6,7

Betrokkenheid 6,8 6,8 Onoverzichtelijke kruisingen 7,6 7,4
Thuisvoelen 8,4 8,3 

Paauwenburg Oost ’05 ’07 ’09 ’05 ’07 ’09
Totaal Totaaloordeel 7,9 7,7 7,9 Ongenoegens Lawaaioverlast 7,4 6,8 6,6

Ontwikkeling buurt 7,1 6,3 6,5 Geluid huisdieren 8,2 8,4 7,9
Fysieke Woningen 7,7 7,3 7,3 Overlast zwerfvuil 7,6 6,7 7,4
Woonomgeving Woning vinden 7,6 7,5 7,4 Overlast vuilnis 8,0 7,5 7,8

Parkeerplaatsen 7,2 6,9 7,0 Overlast uitwerpselen 6,5 6,1 6,1
Onderhoud wegen 7,2 6,5 6,3 Stallen caravans 8,0 7,9 7,8
Straatmeubilair aanwezig 6,0 Uitgaansgelegenheden 8,1 8,4 8,4
Straatmeubilair onderhoud 6,2 Overlast drugs/alcohol 7,9 8,1 8,1
Verlichting 7,7 7,4 7,2 Criminaliteit Overlast geweld 8,5 8,4 8,1
Openbare ruimte 7,4 6,7 6,7 Zelf lastig gevallen 8,9 9,3 8,9
Hoeveelheid groen 7,4 7,6 7,5 Diefstal / inbraak 7,5 8,2 7,7
Onderhoud groen 6,9 7,1 7,2 Vandalisme 7,6 7,2 7,4
Hoeveelheid speelvoorzieningen 6,3 6,3 6,1 Graffiti 8,1 7,1 8,3
Onderhoud speelvoorzieningen 6,3 6,5 6,3 Veiligheid Veiligheidsgevoel 8,2 8,3 8,2
Voorzieningen 7,7 Overlast jongeren 7,5 7,0 7,2

Sociale Bewoners kennen elkaar 6,9 6,1 Toezicht aanwezig 5,1 5,3 5,6
Woonomgeving Omgang bewoners 7,2 7,1 7,1 Verkeersoverlast 7,1 6,3 5,9

Betrokkenheid 6,7 6,5 6,3 Onoverzichtelijke kruisingen 7,1 7,0 6,9
Thuisvoelen 7,9 8,1 7,9

In de hal van de Golff Slijterij Paauwenburg kun je gebruikte kle-
ding, schoenen en  batterijen brengen. Ook staat er een grote gele
kliko om gebruikt plantaardig vet en olie in te gooien



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

Alléén volgens afspraak

Even voorstellen: Daniëlle van Eenennaam, getrouwd met Erwin en zij hebben samen
twee dochters: Zoë van 9 jaar en Faye van 7 jaar en de hond Serra. Zij wonen in de
Goeman Borgesiusstraat. Een ruim huis met fris groen geverfd houtwerk. Zij wonen
daar sinds een jaar of 6.

Vroeger woonden Erwin en Daniëlle aan de Schuitvaartgracht, daarna verhuisden ze naar Kanariesprenk. Daar
woonden ze best wel naar hun zin, maar toen er eenmaal kindertjes waren vonden ze de wijk toch niet zo prettig
voor de kinderen. Vooral Erwin vond het er voor de kinderen onveilig om buiten te spelen, zo zonder trottoirs. Ze
besloten om naar Paauwenburg te verhuizen en dat bevalt nog steeds prima. Ze wonen in een ruime straat met uit-
zicht op een pleintje. Voor de kinderen een veilige omgeving om te spelen, veel kinderen en de school in de buurt
en fijne buren. Daniëlle zegt, dat ze al haar boodschappen in de wijk doet, behalve de dingen die ze altijd op de markt
haalt. Zelfs de fietsen worden bij de Fietsenmakker gekocht en de kapster zit ook in de buurt.

Daniëlle heeft een opleiding gedaan voor klinisch-chemisch laborante en liep stage in het ziekenhuis. Daar werd ze
niet voor aangenomen en dus heeft ze een zomer bij de visboer op de Oude Markt gewerkt, daarna bij een groente-
kraam op de markt. En toen haar vader  eigenaar van de ”De Notedop” (noten –zuidvruchten en kruidenkraam)
meer hulp nodig had is ze bij hem gaan werken en heeft ze haar rijbewijs gehaald om met de verkoopwagen te
mogen rijden. Op den duur kon ze als vrijwilligster bij het centraal laboratorium voor de bloedtransfusie gaan wer-
ken als afname assistent, bij bloedafnameavonden, in scholen en sportzalen door heel zeeland en iets daar buiten.
Toen dat stopte is ze aangenomen bij Sanquin waar ze één dag in de week werkt bij de bloedbank in Middelburg, van
2 tot 9 uur. Het leukste aan het werk daar vindt ze het persoonlijke contact wat je met de mensen hebt, vooral bij de
keuring voorafgaand aan de bloedafname. 
Er komen veel Paauwenburgers om bloed te geven (dat mogen er natuurlijk veel meer worden) en die komt ze dan
weer tegen in de wijk. Dus op dinsdag werken en op woensdagavond lekker zwemmen met een paar vriendinnen.

De meisjes zitten op Theo Thijssenschool en daar is hun moeder vrijwilligster: twee keer in de week zorgt zij voor
tussenschoolse opvang en voor de schoolbibliotheek. Ook is ze hoofd van het luizen opsporings team. Een groep
moeders heeft die taak om vooral na de vakanties alle kinderen te controleren. De jassen gaan op school altijd aan
de kapstok in de luizenzakken, zodat de beestjes niet kunnen overlopen van jas naar jas. De moeders zijn op school
te herkennen aan de witte laboratoriumjassen. Daar heeft Daniëlle voor gezorgd via haar werk.
Deze bezige bij gaat maar door met vrijwilligers werk: namelijk met Koninginnedag. Ze ontdekte dat haar kinderen
het erg leuk vonden om in de wijk met de spelletjes mee te doen en besloot om mee te helpen. Al 3 jaar probeert
zij de loterij met de prijsuitreiking in goede banen te leiden en doet daarvoor haar best om prijzen te vergaren.
Omdat ze natuurlijk veel mensen van de markt kent gaat ze die allemaal langs om te vragen of ze wat kunnen mis-
sen voor de loterij. Voor de marktlui betekent dat meer klandizie en reclame. 

Voor zwemvereniging ”De Stormvogel”, waar de kinderen lid van zijn, is Daniëlle tijdwaarnemer  geworden, om te
kunnen helpen tijdens de wedstrijden, waar veel mensen voor nodig zijn.
Ze is samen met haar man Erwin behulpzaam bij de Scout Centrum Zeeland, zoals wel meer inwoners van onze
wijk. Bij de scouting hebben ze elkaar ook leren kennen.  Zij als leidster van de welpen van de M.A. de Ruytergroep,
en later als Rowan/Sherpa-begeleidster en hij was zelf lid en daarna  leiding van de verkenners, Rowan’s en padvin-
ders. Bij Scout Centrum Zeeland in Veere wordt een nieuw gebouw gebouwd voor Scouting groepen om daar te kun-
nen overnachten.  Erwin helpt daaraan elke zaterdag mee en deze zomer zullen ze voor de tweede keer veertien
dagen beheerderfamilie zijn voor het zomerkamp.
Wat een vrouw, die Daniëlle! Veel verenigingen mogen blij zijn met zo’n vrijwilligster. Wie weet, heeft u haar gezien
met Koninginnedag. Fijn, dat ze in onze wijk woont.

Ontmoetingen
Wandelen in en vooral om Paauwenburg is voor ons een bijna dagelijkse activiteit. En vervelen doet het nooit,
want je kunt alle kanten op, zoals het polderland in en ondertussen kijken of er in de sloten Waterranonkel
groeit, of het natuurgebied in, richting Dishoek. En altijd leuk: een wandeling door wat hier het Saunapark
heet en dan richting Nollepier, of juist de andere kant op. Vooral nu er wordt gewerkt aan de duinen is er elke
dag wel iets anders te zien. Soms heb je bijzondere ontmoetingen, met een Damhert bijvoorbeeld.

Minder prettige ontmoetingen zijn er ook. Bijna overal doet zich dit voor. ’Coca Cola’, ’Heineken’ of ’Red Bull’
heten deze ontmoetingen, meestal blikken ze je brutaal aan, maar vaak ook kijken ze glazig...

Al een jaar of vier geleden, wilde ik in een Duitse supermarkt een paar blikjes bier kopen, maar hoe ik ook
zocht: niet te vinden. Een verkoopster legde mij uit dat ik - ook al zou ik heel Duitsland afzoeken - nergens
bier in blik zou kunnen  kopen en datzelfde geldt trouwens voor alle andere drinkwaar. Dat verpakkingsma-
teriaal is in Duitsland in één klap afgeschaft. Je treft  er alleen nog bier en frisdrank in plastic flesjes aan en
eventueel in glazen flessen, maar let op, op elke fles zit 25 eurocent statiegeld; groot, klein, plastic of glas dat
maakt niet uit. Degene die de flessen op de markt brengt (het winkelbedrijf dus) is ook verplicht ze weer in
te nemen en het statiegeld terug te betalen. Al het plastic wordt vervolgens in elkaar geperst, of versnipperd
en dan gaat het op de boot naar China, waar er weer van allerlei nuttige dingen van worden gemaakt.
Duitse vrienden vertelden ons, dat deze maatregelen in het begin commotie hebben gegeven, maar dat
inmiddels iedereen er aan gewend is en dat de vervuiling door weggeworpen blikjes en plastic flessen aan-
zienlijk is afgenomen. Bovendien zijn er mensen die flessen verzamelen en er een centje aan verdienen!
En wij maar moeilijk doen met discussies over nota bene het afschaffen van alle statiegeld met daarvoor in
de plaats allerlei ingewikkelde inzamelingsplannen. Alles op basis van vrijwilligheid natuurlijk...
Maar ik geloof er geen klap van dat we hiermee de notoire rommelmakers bereiken.

Wat wel zal werken is dat je elke keer een euro kwijt bent als je vier flessen weggooit.

Observaties door Jan van ’t Eiland

Daarom in Paauwenburg



Autoruit stuk?
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Burgemeester van Koudekerke 

JAN LAMBERTUS DREGMANS door Jaco Simons

Voor alle notariële diensten

Scheiden zonder rechter?
Vraag vrijblijvend informatie

Coosje Buskenstraat 202
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De man die destijds het hoogste ambt van Vlissingen
bekleedde, heeft in Klaver Vier al aandacht gehad. Nu
dan de beurt aan zijn ambtgenoot van Koudekerke, bur-
gemeester Dregmans. Maar liefst 30 jaar lang was de
geboren en getogen Zeeuws-Vlaming eerste burger van
het genoemde dorp. Bij zijn aantreden in de moeilijke
crisisjaren van de twintigste eeuw werd hij aanvankelijk
angstig ontvangen. Hij groeide echter uit tot de held van
Koudekerke aan het einde van 1944.

Dregmans
Jan Lambertus Dregmans werd in 1900 ’aan de over-
kant’ geboren, in het dorpje Hoek. Na zijn middelbare
schooltijd koos hij voor een opleiding tot onderwijzer.

Voor de klas heeft Dregmans nooit gestaan; hij volgde
het ambtelijke pad naar het voorbeeld van zowel zijn
vader als broer. Beide heren waren gemeentesecretaris
van ’hun’ dorp Hoek. De broer van Dregmans vervulde
die functie maar liefst veertig jaar lang.
De jonge Jan Lambertus begaf zich in 1921 naar
Terneuzen waar hij was benoemd tot ’klerk ter secreta-
rie’. In de loop der jaren bekwaamde hij zich in de
financiële administratie en werkte hij zich op tot waar-

nemend gemeentesecretaris van die stad, een baan die
blijkbaar in de genen van de Dregmansen zat.
De overstap naar Walcheren kwam in 1935. Als 35-jari-
ge werd hij benoemd tot eerste burger van Koudekerke.
’Gemeentesecretaris kon ik in Terneuzen niet worden’,
zo vertelde Dregmans later in een interview. ’Dan ’maar’
burgemeester’, vervolgde hij droogjes. Overigens, ook
het burgemeesterschap bleek de familie Dregmans niet
vreemd. Een andere broer, Pieter, bekleedde dat ambt
jarenlang in Serooskerke. 

In Koudekerke werd de jonge Dregmans nogal afstande-
lijk ontvangen. In een tijd waar de verzuiling zo sterk in
de samenleving was vervlochten, kon men niet direct

het vertrouwen geven aan een burgemeester die lid van
de Anti Revolutionaire Partij en ook nog Zeeuws-Vlaming
was. Dregmans gaf in de rede bij zijn installatie echter
gelijk aan dat hij er voor álle ingezetenen wilde zijn:
’naar jullie wereld- of levensbeschouwing vraag ik niet.
Voor mij zijn jullie allen één’. Jan Lambertus Dregmans
zou tot 1965 burgemeester van Koudekerke - vanaf 1946
met Biggekerke er nog bij - blijven. Een periode van der-
tig jaar! 

Bestuurder
Snelle vergaderingen waren bij Dregmans eerder regel
dan uitzondering. ’Ik hou nu eenmaal niet van leute-
ren’, leek een lijfspreuk die goed aansloot op zijn per-
soon. Korte gestalte, kaarsrecht, heldere blik; beschei-
den en eenvoudig, maar wel bevlogen.
De eerder genoemde scepsis omtrent zijn persoon,
bleek al gauw omgebogen te zijn in wederzijds vertrou-
wen. Dregmans bleek onpartijdig. Soms moest hij als
leider streng en zakelijk zijn, maar zeker ook soepel.
’Handel in de geest van de wet. Drijf geen onmogelijke
zaken door’, was een gedachtegang die Dregmans paste. 
Naast zijn burgemeesterschap bekleedde Dregmans tal
van nevenfuncties. Met name op het gebied van volksge-
zondheid en maatschappelijk werk was zijn inzet niet te
stuiten. Het was eigenlijk meer zijn hobby dan werk. 
Menigmaal werd Dregmans gevraagd of hij geen behoef-
te had om een grotere gemeente te dienen. Daar voelde
hij echter niets voor. Direct contact met de bevolking
was voor hem van groot belang. In een kleine gemeente
als Koudekerke was dat goed uit te voeren; in een grote
gemeente zouden te veel representatieve taken roepen.
Dat trok hem helemaal niet.
Dregmans stond bekend als expert op financieel gebied.

Hij maakte in tijden van nood zelf de begroting rond en
deed dat nog degelijk ook.

Tweede Wereldoorlog
Een zeer ingrijpende gebeurtenis vond in 1942 plaats.
Verschillende malen had Wilhelm Münzer (zaakwaarne-
mer van de Reichskommissar) de burgemeester uitge-
nodigd om kamerconcerten bij te wonen op het door de
Duitsers ingepikte Huis Der Boede. Evenzoveel keren
weigerde Dregmans hier op in te gaan. Hij wilde niet
gezellig op de thee gaan bij representanten van het toen-
malige verwerpelijke regime. Dregmans’ afwezigheid tij-
dens het werkbezoek aan Zeeland van Arthur Seyss-
Inquart (Reichskommissar in het bezette Nederland),
was voor Münzer de druppel die de emmer deed over-
lopen. De burgemeester werd opgepakt, in gijzeling
genomen in het Noord-Brabantse Haaren en uit zijn
ambt gezet. Van half juli tot begin november 1942 ver-
bleef hij in dat interneringskamp. 
Pas eind 1944 keerde hij terug en trad hij weer in func-
tie. In de novemberdagen van dat jaar werd hij als een
held onthaald in Koudekerke. Vanaf die tijd leidde hij de
moeilijke periode rondom de inundatie en de opbouw er
na. De rapportage die Dregmans aan de provincie maak-
te tijdens de inundatietijd, is in 2004 door oud-verslag-
gever Dieleman in de vorm van een boek gegoten.

Nog lang niet moe
In 1965 werd Dregmans eervol ontslagen vanwege de
pensioengerechtigde leeftijd. Natuurlijk werd hij uitge-
roepen tot ereburger van Koudekerke. Al eerder - in
1957 - was hij benoemd tot ridder in de orde van
Oranje-Nassau.

Gedurende een jaar na zijn officiële ontslag was
Dregmans nog waarnemend burgemeester van
Koudekerke. Daarna volgden nog verschillende tijdelijke
burgemeesterschappen van een aantal andere gemeen-
ten, waardoor hij op den duur bekend stond als ’de
rondreizende burgemeester’! Zo ging hij van Oost- en
West-Souburg naar Borssele, om via ’s -Heerenhoek en
Valkenisse in Mariekerke terecht te komen. In Borssele
resulteerden zijn inspanningen tot de titel ’Ereburger
van Borssele’.
Een even mooie als dik verdiende herinnering is wel dat
er een straat naar hem werd vernoemd. Deze is paral-
lellopend aan de Prinses Beatrixlaan, waar Dregmans
woonde. De wijk ’t Zand in Middelburg - tot 1942
Koudekerks grondgebied - heeft een soortgelijk eerbe-
toon. De burgemeester Dregmansstraat in Serooskerke
is genoemd naar broer Pieter.

Burgervader
Op 30 juni 1994 overleed de oud-burgemeester op 94-
jarige leeftijd. Tot die tijd kon je hem regelmatig in het
dorp tegen het lijf lopen. Dregmans liet ’zijn’ dorp dus
ook als ambtloos burger niet achter zich.
Jan Lambertus Dregmans was een burgervader - meer
dan burgemeester - die 35 jaar lang warmte gaf aan het
’Koudekerkse’. Achteraf werd er wel gezegd: ’je sprak (in
het algemeen) over Koudekerkse burgemeesters óf je
sprak (specifiek) over Dregmans’.

De woning van de burgemeester staat nog altijd aan de
Prinses Beatrixlaan in Koudekerke. Zelfs zijn nakome-
lingen bleven Koudekerke én de ambtswoning trouw. Op
dit moment woont Dregmans’ kleindochter hier.

Bij het ontwikkelen en uitvoeren van een stadsuitbreiding zijn uiteraard vele partijen
betrokken. In het geval van Plan Paauwenburg beperkte die betrokkenheid zich niet
alleen tot de stad Vlissingen, omdat de uitvoering ervan immers geschiedde op het
grondgebied van een andere gemeente. Ook Koudekerke was zodoende nauw betrok-
ken bij de nieuw te bouwen wijk die naar de naam van een voormalige buitenplaats en
een bestaande boerderij zou gaan luisteren. 
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Het graf van Dregmans bevindt zich op de begraafplaats aan de Biggekerksestraat in Koudekerke. Foto’s: Jaco Simons

Jan Lambertus Dregmans 

Burgemeester Dregmansstraat in Koudekerke 

Het huis waar burgemeester Dregmans woonde.



Voor al uw tuinaanleg en -onderhoud, zoals:
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Zorgstroom in Paauwenburg...
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● Thuiszorg: huishoudelijke hulp, verpleging en verzorging
● Dagverzorging in Het Majoraat, Van Hogendorpweg 60
● Tijdelijke opname in de Regenboogflat, Troelstraweg 269

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

Voor al uw vragen over zorg en wat
Zorgstroom voor u kan betekenen
belt u naar 0118/48 64 00
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De natuur in Paauwenburg door Henk van Vlimmeren

Een vrolijke fluiter in Paauwenburg
Ze lijken erg veel op onze gewone mussen maar ze zijn toch een beetje anders en
je kunt ze herkennen aan de donkergrijze kop en de veel slankere snavel.
Daardoor onderscheiden ze zich van de huismussen.
Deze vogel is de heggenmus die we regelmatig in de Paauwenburgse tuinen kun-
nen zien en vooral horen. Want bijna het hele jaar door is het aangename
metaalachtige liedje van deze kleine bescheiden vogel te horen.

Al voor dat de zon opkomt begint hij tijdens zijn zoektocht naar voedsel vrolijk te fluiten. Het mannetje gaat
daarbij vaak op de top van een struik of boom zitten. In uw en onze tuin zullen ze vaak samen met huis-
mussen foerageren. Omdat ze erg veel op de gewone mus lijken worden ze vaak over het hoofd gezien. Behalve
de kleur en de snavel onderscheidt hij zich ook door zijn gedrag. De heggenmus schuifelt over de grond,
meestal, aan de rand van een groep mussen en dan nog liefst in de buurt van wat laag struikgewas.
Huismussen zijn nogal woeste eters maar de heggenmus is veel kieskeuriger en pikt zijn voedsel weloverwo-
gen op.
De heggenmus (Prunella
modularis) is ca. 14 cm groot
en is een algemene broedvo-
gel die in geheel Europa voor-
komt. Grotendeels blijven ze
in de omgeving waar ze zijn
geboren.
Het voedsel bestaat vooral uit
insecten en dat is te zien aan
hun spitse snavel. In de win-
ter eten ze ook vooral bessen
en zaden. Ze komen dan ook
regelmatig op het strooivoer
af dat we dagelijks voor onze
gevederde vrienden in de tuin
neerleggen. Het liefst scharre-
len ze wat rond in een rom-
melige tuin met dichte
begroeiing, een tuin dus die
beslist niet in aanmerking komt voor de Paauwenburg tuintrofee.Het broedseizoen loopt van april tot augustus
en in die tijd worden dan twee legsel gemaakt.
Hoewel de heggenmus een onopvallende vogel is valt het mannetje tijdens het broedseizoen wel op door zijn
baltsgedrag. Met reutelende en kwetterende liedjes maakt hij de vrouwtjes in zijn omgeving op zijn aanwezig-
heid attent. 
Al spoedig wordt dan door hen samen in een dichte heg of struik een nestje gebouwd dat is samengesteld uit
takjes, haar en mos. Het vrouwtje legt in dat nestje vier tot 5 helblauwe eitjes die na 14 dagen uitkomen en
ca. 12 dagen daarna kunnen de jongen de eerste onbeholpen vliegbewegingen maken.
Het mannetje gaat onverdroten door met andere vrouwtjes het hof te maken. Overspel is bij deze vogels een
heel normale gewoonte.
Als de jongen moeten worden gevoerd is het mannetjes soms met enkele nesten tegelijk in de weer. 
Nog steeds worden heggenmussen in gevangenschap gehouden waarbij de kweek vaak zeer succesvol is. In
Nederland mogen deze vogels in gevangenschap worden gehouden. Jammer!

De Stichting de Vrienden van Paauwen-burg (in
oprichting) gaat proberen om begin december
een Kerstmarkt te organiseren.

In principe is de keus gevallen op het terrein voor het
wijkcentrum Open Hof. Daar zou een grote kerstboom
moeten komen, met daaromheen allerlei kraampjes
waarin erwtensoep en glühwein wordt verkocht, waar
Paauwenburgse bedrijven aanwezig zijn met speciale
artikelen gericht op Kerst en waar Paauwenburgers
kerstspullen kunnen aanbieden waar ze zelf op uitgeke-
ken zijn, maar die voor anderen nog aantrekkelijk zijn -
een soort kerstrommelmarkt, dus. Een ander idee is een
kerstkoor te laten optreden en misschien kunnen we
wel een kerststal maken...

Omdat ideeën vaak een lange aanlooptijd nodig hebben
om tot bloei te komen, of te worden vervangen door nóg
betere ideeën, wordt nu al bekendheid gegeven aan het
plan voor een Kerstmarkt. Het is namelijk de bedoeling
dat de Paauwenburgers in de gelegenheid worden
gesteld te reageren en een bijdrage te leveren aan de
plannen.

Wie wil meedoen, wie ideeën heeft: laat het weten!
En wel aan Albert Verhage, tel. 461148 
of maverhage@zeelandnet.nl

(zoals elders uitgelegd is de Stichting de Vrienden
van Paauwenburg de voortzetting van de Stichting
Wijkcentrum Paauwenburg)

Nieuwe Stichting wil Kerstmarkt in Paauwenburg

Zoë de Kok

De organisatoren van Koninginnedag
Paauwenburg waren er zelf verbaasd
over, want na de regenachtige start in
de ochtend, werd het in de middaguren
onverwacht bijna ongekend druk.

En dat, terwijl er nog aarzelingen waren
geweest of het bezoek van de Majesteit aan
Middelburg niet teveel publiek zou weghou-
den... 
Een rij wachtenden voor de wafelkraam van een
meter of twintig, bijna 100 kinderen die met
hun koopwaar voor een enorme en kleurrijke
vrijmarkt zorgenden, zo’n 200 kinderen die
meededen aan het spellencircuit en tientallen
wachtenden voor het ponyrijden; dit alles
gevoegd bij de ongedwongen sfeer - het was
weer Paauwenburg op zijn best!

Thema: prinsen en prinsessen

Zeer drukke Koninginnedag in Paauwenburg


