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Tennisclub verloor veel leden door overlast zand en wind

Hoewel de tennisclub DOS een prachtig, stevig omheind parkeerterrein en een perfect
werkend wind- en zandscherm rijker is geworden, zegt secretaris Ferdi Dobbelaer toch
onomwonden: ’Door de ingrijpende werken aan de zeewering bij ons complex in het
Nollebos hebben wij een hoge prijs moeten betalen. Voor die werken begonnen hadden
we 620 leden, maar daarvan zijn we er zeker 150 kwijt geraakt omdat geruime tijd
banen niet of nauwelijks bespeelbaar waren’. ’Bovendien kon harde wind onbelemmerd over de banen jagen waardoor tennissen erg moeilijk was. Het overkwam mij dat
mijn tegenstander er plotseling mee stopte en tegen me zei er niet aan te denken nog
langer in zo’n windtunnel te spelen. Bij het ledenverlies speelde de kredietcrisis wellicht ook een rol, maar we informeerden bij de andere tennisclubs in Vlissingen en
Souburg en daar was het ledenverlies veel en veel minder’.

Omdat het wind- en zandscherm veel later werd
geplaatst dan was beloofd (het zou voor 1 april 2009 al
klaar moeten zijn) lagen de banen bijna het hele vorige
jaar ombeschermd in wat soms een zandstorm mocht
worden genoemd. Voor die tijd zorgde een dichte haag
van bomen en struiken voor bescherming. Maar in het
kader van het werk aan de zeewering moesten die
bomen en struiken volledig gerooid worden. Bovendien
was er daarvoor nauwelijks zandoverlast omdat de zeewering toen bestond uit een dijk van klei.

Zandstuiven

Daarna werd er een forse zandlaag over de zeewering
gelegd om het gebied te ’verduinen’ en begon het zandstuiven.
Ferdi Dobbelaer: ’Het werd zo erg dat de tennisbond de
banen afkeurde’. Het schurende, vaak natte zand had de
banen grotendeels vernield. Er moest professionele hulp
aan te pas komen om de schade te herstellen. Kosten
48.000 euro! Over de vergoeding van die schade is de
tennisclub nog in gesprek met het waterschap.
Aanvankelijk wilde het waterschap alleen een voorschot

geven van 60 procent van dit bedrag, maar daar ging de
club niet mee akkoord. Tenslotte kwam de 48.000 euro
als voorschot geheel op tafel, maar in afwachting van
een definitieve beslissing moest DOS wel schriftelijk
bevestigen het bedrag geheel of gedeeltelijk terug te
betalen als zou worden besloten dat de club moet
opdraaien voor een gedeelte van de kosten. Maar hoewel
experts en juristen van het waterschap deze schadeclaim
nog verder moeten bekijken, ziet het er toch naar uit
DOS zich over dat bedrag niet al te veel zorgen hoeft te
maken.

Risico

Dobbelaer: ’Een jurist van het waterschap zegt, dat DOS
een maatschappelijk risico heeft gelopen door zo dicht
bij de kust een tenniscomplex op te zetten. Maar het
complex is al in 1961 gerealiseerd en steeds lag er die
kleidijk, waardoor we nooit last hadden van zand. Die
overlast kwam er pas, toen de werken aan de zeewering
werden uitgevoerd. Dan lijkt het ons normaal dat de
schade voor rekening komt van het waterschap’. Jaap de
Jager, lid van het dagelijks bestuur van het waterschap,

Het tennispark, compleet met parkterrein en wind- en zandscherm, gezien vanaf de nieuwe duinen.

zegt dat er in zo’n geval inderdaad een beroep kan worden gedaan op regelingen voor schadeclaims.
Gerrit Wittens, voorzitter van de onderhoudscommissie
van DOS, stelt dat de bedragen die genoemd worden
voor de nieuwe aanwinsten (scherm en parkeerterrein)
overdreven zijn: ’Bij de aanbesteding van het scherm
werd een bedrag van 80.000 euro genoemd en niet
enkele tonnen’. Jaap de Jager laat echter weten, dat alles
bij elkaar (scherm, parkeerterrein, hekwerk en vooral
ook herstel van de zwaar beschadigde banen) 4,5 ton
heeft gekost.
De club heeft in 2004 een renovatie uitgevoerd (verbetering van de banen en ook een nieuwe drainage) die
200.000 euro kostte. Dobbelaer: ’Dat konden we volgens

Rijkswaterstaat rustig doen omdat er voor dit gebied
toch geen concrete plannen zouden zijn. Nu dat hebben
we geweten. Op een gegeven moment moesten we volgens de projectgroep Zwakke Schakels daar helemaal
verdwijnen. De plannen en een begroting voor een tenniscomplex bij de sauna waren al klaar’. Die verhuizing
zou volgens Dobbelaer 1,2 miljoen euro hebben gekost.
’Dus is er heel wat bespaard nu we hier blijven zitten’.

elkaar zijn gevoegd het vandalisme is
gestopt, ook al door een vele meters
hoog hekwerk: ’Bovendien kregen we
eindelijk ruimte voor een bergloods,
voor een speeltuintje en voor twee jeu de
boulesbanen’.
Velen storen zich nu vooral aan het bijna provocerende
hekwerk rond het parkeerterrein. Waarom zo’n bijna
twee meter hoog hekwerk met gevaarlijke punten aan de
bovenkant?, vragen velen zich af. Waarom geen eenvoudige afrastering van een halve meter hoog? Het antwoord
van de tennissers ligt voor de hand: voor de veiligheid.
Maar rond alle parkeerterreinen bij andere sportaccommodaties in Vlissingen staan toch ook geen hoge hekwerken.
Secretaris Ferdi Dobbelaer van DOS geeft toe dat er zelden meer dan tien auto’s op het parkeerterrein staan.
De meeste leden, vooral afkomstig uit Paauwenburg,
komen gelukkig op de fiets. Dobbelaer: ’Maar we hebben met de gemeente, die eigenaar is van parkeerterrein, een gebruiksovereenkomst afgesloten, waarin

gezegd wordt dat ook anderen gebruik
mogen maken van dit parkeerterrein.
Wie die anderen zijn weet ik ook niet,
alleen dat daarvoor een vergunning moet
worden aangevraagd bij de gemeente’.
Wie die ’anderen’ dan wel zijn, weet men
zelfs bij de gemeente (nog) niet. Ambtenaar Walter Vael,
die betrokken is bij het tot stand komen van het contract
tussen gemeente en tennisclub, stelt dat er alleen nog
maar sprake is van een conceptovereenkomst en weet
ook nog niet wie met die ’anderen’ bedoeld worden.
Over een paar weken zullen de wethouders Piet
Polderman en Rob Van Dooren, die bij deze zaak betrokken zijn, wel uitsluitsel bieden. Vooralsnog blijft het gissen wie met die ’anderen’ bedoeld worden. In ieder
geval bevoorrechten uit de samenleving lijkt ons.
Overigens is het imponerende hekwerk niet zo duur als
velen denken. Jaap de Jager, lid van het dagelijks bestuur
van het waterschap, laat desgevraagd weten dat de
omheining, inclusief de rollende poort, ruim negentienduizend euro heeft gekost.

Maar er zijn ook insiders die zich afvragen of een tennisclub die op eigen verantwoordelijkheid op zo’n risicovolle plaats zit, bij een verplaatsing wel voor de volle
honderd procent een beroep had kunnen doen op
belastinggelden. Daarover blijven de meningen verdeeld.

Parkeerterrein tennis ook voor mysterieuze anderen

Veel wandelaars en fietsers in het Nollebos spreken nog steeds smalend en afkeurend
over het zwaar omheinde parkeerterrein dat exclusief bestemd is voor leden van de
tennisclub DOS. Voor de verbeteringswerken aan de zeewering begonnen, lag er tussen de dijk en het tennispark een ongebaand parkeerterrein dat voor iedereen toegankelijk was en dat bij strandweer helemaal vol stond.

Nu ligt er een professioneel aangelegde parkeervoorziening voor dertig auto’s, compleet met een imponerend
hekwerk en een rollende, zware afsluiting, die alleen
elektronisch open is te krijgen met een speciaal pasje,
dat vanzelfsprekend alleen verstrekt wordt aan leden van
de tennisclub (voor 2,50 euro met 10 euro borg). Langs
heel de kust van Walcheren, van Vlissingen tot de
Veersegatdam, liggen vele parkeerterreinen, voor het
merendeel beheerd door het waterschap. Op al die terreinen moet parkeergeld worden betaald (80 cent per
uur met een maximum van 4,50 per dag). Maar DOSleden kunnen op hun exclusieve plek gratis en voor niks
hun auto de hele dag laten staan, niet alleen als ze een
potje gaan tennissen, maar ook als ze een dagje naar het
strand gaan.
je thuis voelen
geborgenheid

Secretaris Ferdi Dobbelaer van DOS werpt tegen: ’Door
de ligging bij het strand is een vrij toegankelijk parkeerterrein echt onmogelijk. Voor de werken aan de zeewering begonnen waren er tussen de Nolledijk en Westduin
300 parkeerplaatsen, waarvoor niet betaald hoefde te
worden. Ondanks al die vrije plaatsen stond toen ”ons”
parkeerterrein al bomvol auto’s van strandgasten’.
Veel wandelaars denken nog altijd met verontwaardiging
terug aan de afsluiting van het wandelpad dat dwars
door het tennispark liep. Toen de hekken, vlug, vlug, al
geplaatst waren en het pad definitief afgesloten was,
wisten onder anderen burgemeester en wethouders, om
maar eens een paar wakkere waarnemers te noemen,
nog van niets. Dobbelaer stelt dat nu het wandelpad is
verdwenen en de twee gedeelten van het tennispark bij
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Activiteiten in Paauwenburg

Open Hof activiteiten

Hatha yoga, 55+, D. v.d. Gaast 430757
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
Elke 1e wo. v.d. mnd. Flightsimulator door H.C.C.
Hr. Van Rossem
563620
Woensdagmorgen
Damesrecreatiegym O.N. 410032
Woensdagmorgen
Mensendieck, S. Bosga 06-14249192

Maandagmorgen
Maandagavond

Woensdagavond
Yoga, Ciska de Bart
06-46733015
Donderdagmorgen Damesrecreatiegym, O.N. 479192
Donderdagmorgen Yoga, D. v.d. Gaast
430757
Donderdagmiddag Bridgeclub ’Open Hof’
411734

Donderdagavond
Donderdagavond

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

Donderdag

Elke vrij.morgen
Vrijdagmorgen

Klaverjasclub, hr. Jouvenaar 468550
Cursus Streetdance
Shanila Kalpoe
06-18030542
Div. beleggingsclubs
06-30683851
Hobby Computer Groep
werkgroep stamboomonderzoek
Hobby Computer Groep
werkgroep fotografie
490344
Diverse bijeenkomsten:
U.V.V.
466665
Wijkraad Paauwenburg
Regenboogflats
Trombosedienst
622738
Hatha yoga, poweryoga
Yogalerares Diana v.d. Gaast
430757

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

Nettie Hollemans
en Joke Duivenvoorde

Persoonlijke aandacht en betrokkendheid

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

Extra activiteiten Open Hof:
In de maanden maart en april 2010 is er weer een F.N.V.-Belastingservice.
Diëtistepraktijk ’Dieet oké’ - voor het maken van een afspraak maandag t/m vrijdag 9.00 - 11.00 uur: 0118-477133 of 0610275755. Email: info@dieetoke.nl en website: www.dieetoke.nl
Praktijk voor Ergotherapie: tel. 430955 / 467826. Alsook in het Open Hof: Security plus Consulticy NIBHV opleidingsinstituut
bedrijfshulpverlening. Website: www.maatwerkinbhv.nl - tel.: 0118-460266 / 06-18259335
Het Open Hof is er ook voor een kopje koffie/thee of iets anders. Er zijn diverse ruimtes beschikbaar voor groepsactiviteiten
enz.
Het Open Hof is te bereiken aan de Alexander Gogelweg 59, 4384 EV Vlissingen of per e-mail cw.openhof@zeelandnet.nl

Majoraat tel. 0118-471 103 - website: www.majoraat.nl

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

Activiteiten door anderen in Campus de Ruyter
Ma.avond bridgegroep ’Scaldis’, tel.info 474666
Ma.middag bieb 50+ 14.00-16.00 u.
Di.middag bieb 50+ 14.00-16.00 u.

10.00-12.00
13.30-16.00
10.00-12.00
13.30-15.30
13.30-15.30
13.30-15.30
10.00-12.00
13.30-16.00

cabaretgroep Oud of Controle
koersbal
computer gev. dhr. Keulemans
line-dance voor senioren
crea diverse technieken
computer begin. mevr. Verboven
de Zingende Zilvermeeuwen
koersbal

Do.morgen bieb 50+ 10.00-12.00 u.
Di.avond 28 sept. start afslankcursus, 19.30-21.00 uur.
Info cvdvliet@zeelandnet.nl - 0118-625282 - 06-42151312

Bijzondere activiteiten Stichting Majoraat
28 Okt.:
19.30-22.30 Try-out Oud of Controle
31 Okt.:
13.30-16.00 Bingo

Paraplu - openingstijden

28 Nov.:

13.30-16.00 Bingo

Ook voor feesten en partijen

www.racketcentrum.com

0118-414957

Alexander Gogelweg 59, Vlissingen
(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
Vrijdag
19.30 tot 22.30

Falckstraat 2

Tasja Hut: 0118-470742 of www.aleenzijn.nl
Aleenzijn: spelenderwijs lichaam en geest ontspannen.
maandag
15.45-17.45 kinderyoga 5-9 jr.
maandag
17.45-18.45 kindermeditatie 10-15 jr.
dinsdag
10.00-14.00 chakra tekenen
dinsdag
20.00-21.30 meditatie
woensdag en zaterdag
workshops, medium, lezingen, etc.
donderdag 16.45-17.45 kinderyoga 5-9 jr.
donderdag 18.30-19.30 ouder & kindmeditatie v.a. 8 jr.
vrijdag
18.30-19.30 ouder & kindmeditatie v.a. 8 jr.
vrijdag
20.00-21.30 meditatie

Extra activiteit:
06 okt.: klankschaal- lig concert door Joop Teggelove
09 okt.: bijeenkomst Santa Mama del Rosa door Alex Hegie

Belangrijke telefoonnummers
Gemeente Vlissingen
Burger Participatie P. Stok
Serviceteam Openbare ruimte:
Losse tegels, graffiti e.d.
Afvalverwijdering: grof vuil
Openbare Verlichting
Groenvoorziening

Woe.morgen
Woe.middag
Do.morgen
Do.middag
Do.middag
Do.middag
Vrij.morgen
Vrij.middag

487000
487459
487500
487500
487500
487500

13 okt.: helderziende waarneming avond door Tresi Barros
16 okt.: open Reiki avond
20 okt.: masterclass door Tresi Barros en Isaak cursus
27 okt.: lezing pelgrimstocht naar Santiago door Joop Teggelove
01 nov.: spel Tarot Labyrint door Tasja Hut
03 nov.: helderziende waarneming avond door Tresi Barros
13 nov.: bijeenkomst Santa Mama del Rosa door Alex Hegie
17 nov.: open Reiki avond
24 nov.: masterclass door Tresi Barros en Isaak cursus
01 dec.: helderziende waarneming avond door Tresi Barros
11 dec.: bijeenkomst Santa Mama del Rosa door Alex Hegie
12 jan.: start cursus 6x mandala tekenen kind. 8-12 jr.
19 jan.: masterclass door Tresi Barros en Isaak cursus
26 jan.: start cursus 10x intuitieve ontwikkeling door Tresi
Barros en Isaak

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

425000
0900-1985
422300

Politie, algemeen nummer 0900-8844

De volgende wijkkrant verschijnt half december 2010.
Hebt u een bijdrage, stuur die dan vóór 19 november 2010 naar ons toe.
Ons redactieadres is:
Goeman Borgesiusstraat 59, 4384 JM Vlissingen
klavervier2010@hotmail.com

Nieuwe collectie

Modeshow
4 oktober 14.00-16.00 uur
Atrium Ter Reede
zie ook www.shop54.nl

Scheldestraat 54, Vlissingen
Tel.: 0118-417423

ho-ho-ho ho-ho-ho
Kerstmarkt in Paauwenburg

Op zaterdag 11 december vindt een voor Paauwenburg unieke gebeurtenis plaats: een heuse kerstmarkt. De plannen worden momenteel in detail uitgewerkt, maar de grote lijnen staan al vast. Er komen kramen die men deels kan huren tegen
een kleine vergoeding. De prijs is 10 euro voor een halve marktkraam.
Inwoners van Paauwenburg mogen hier kerstspullen aanbieden die ze niet meer
gebruiken, maar die misschien voor anderen interessant zijn: van kerst- en tafelversiering tot kerst-cd’s.
Kerstspullen ruilen mag natuurlijk ook: ’tien rode
kerstballen voor tien zilveren’, bijvoorbeeld...
Ook mensen die beroepshalve kerstspullen
maken en verkopen, bijvoorbeeld kerststukjes,
kaarsen en kerstkaarten, zijn welkom. Zij betalen eveneens een tientje per halve kraam.
De kerstmarkt wordt gehouden in en om het Majoraat aan de Van
Hogendorpweg. Voor de organisatie tekenen de Stichting Majoraat en de
nieuw opgerichte Stichting de Vrienden van Paauwenburg (de opvolger
van de Stichting Wijkcentrum Paauwenburg - Open Hof).
Aanvang 14.00 uur tot 21.00 uur.

Nostalgische blokhut

blokhut. Natuurlijk wordt gezorgd voor versiering,verlichting en een flinke kerstboom en komt de kerstman op bezoek; ook treden er kerstkoren op!

Lampionoptocht terug

En tenslotte: de lampionoptocht voor kinderen komt terug! Dit gebeurt op veler
verzoek, nu de optocht op Koninginnedag niet meer wordt gehouden i.v.m. de
zomertijd.
De tocht wordt begeleid door een klein orkest, begint om 19.00 uur en duurt 45
minuten. Kinderen moeten zelf een lampion meenemen, bij voorkeur met een
lampje. Voor wie dat niet lukt is een kleine voorraad beschikbaar à 1 euro per
lampion, maar dan wel met een waxinelichtje.
Wie een kraam wil huren kan zich nu al aanmelden bij:
Albert Verhage, secretaris Stichting de Vrienden van Paauwenburg
tel.: 461148 – email: maverhage@zeelandnet.nl

Vast staat dat vanuit de superkeuken van het Majoraat zal worden gezorgd voor
typische kerstmarktversnaperingen zoals glühwein, warme chocolademelk en
erwtensoep! De bedoeling is dat dit zal worden geserveerd vanuit een nostalgische

’Alle Vlissingers zijn belanghebbenden op de Boulevard’
In een brief aan B & W van Vlissingen geeft
Paauwenburger Tamme Seijnstra een duidelijke mening over de herinrichting van de boulevards. Hij zegt verheugd te zijn over het feit
dat geld wordt vrijgemaakt voor de broodnodige aanpassingen en dat er veel aandacht uitgaat naar het langzaam verkeer en de fietsers.
Wél heeft Seijnstra bezwaren tegen de keuze voor de
inrichting van een ’fietsstraat’. In deze situatie worden de fietsers niet gescheiden van het gemotoriseerd verkeer, maar is het van beide kanten een
kwestie van geven en nemen. Met exacte cijfers en

voorbeelden geeft Seijnstra aan dat dit op de boulevards in het nadeel van de fietsers zal werken, onder
andere doordat ’fietsstraten’ een beperkte lengte dienen te hebben. Is dit niet het geval dan leidt dit tot
irritatie bij het gemotoriseerd verkeer met alle gevolgen van dien. De beste oplossing is en blijft een fietspad in twee richtingen, gescheiden van het gemotoriseerd verkeer, aldus Seijnstra. En als het gaat om de
zogenaamde ’zondagsluiting’ en het gesprek daarover met belanghebbenden, dan dient de inspraak
zich niet te beperken tot bewoners en ondernemers
op de boulevard, maar dan dienen alle Vlissingers
mee te kunnen praten, zo besluit hij zijn brief.

Buurtbibliotheek uitgebreid en vernieuwd

De Paauwenburgse buurtbibliotheek is sinds kort voorzien van een flinke hoeveelheid nieuwe boeken en bovendien
is de collectie uitgebreid.
Iedereen die lid is van de Bibliotheek Vlissingen of de Provinciale Bibliotheek kan in de Paauwenburgse bibliotheek
terecht. Hier en daar leeft het misverstand dat de boeken zijn afgestemd op 55-plussers, maar dat is niet het geval.
Voor alle leeftijden is er aanbod. De enige uitzondering is dat er geen jeugdboeken verkrijgbaar zijn. Uitlening hiervan loopt via de scholen.
Is het boek niet in voorraad, dan kan dat de buurtbibliotheek dit ook leveren, door het in Middelburg of Vlissingen
te bestellen.
De buurtbibliotheek is gevestigd in het Majoraat aan de Van Hogendorpweg.
Openingstijden: maandag en dinsdag van 14.00 uur tot 16.00 uur en donderdag van 10.00 uur tot 12.00 uur.

Verras een mantelzorger!

Op 10 november, Dag van de Mantelzorg, gaan tientallen leerlingen van het voortgezet onderwijs en vrijwilligers van Man-teling op pad om mantelzorgers uit heel
Walcheren in het zonnetje te zetten.

Mantelzorgers zijn mensen die voor iemand uit hun familie of omgeving zorgen die gehandicapt- of chronisch
ziek is of psychische problemen heeft. Ook u kunt mantelzorgers uit uw omgeving opgeven, zodat ze op die
dag een leuk presentje krijgen thuisbezorgd. Iemand aanmelden is heel eenvoudig.
Bel op werkdagen tussen 9.30 uur en 12.30 uur naar Manteling, 0118 55 35 30.
Zorgt u zelf voor iemand? Dan mag u natuurlijk ook uzelf aanmelden. Dit kan tot en met 1 november.
Meer informatie vindt u op de website: www.mantelingwalcheren.nl

Seolto zit niet bij de pakken neer

Bestuur en leden van de korfbalclub Seolto zijn niet van plan bij de pakken neer te gaan zitten na de verwoestende
brand in hun clubhuis. De vereniging die in Paauwenburg vele leden heeft, kreeg inmiddels een stroom van reacties en steunbetuigingen van andere korfbalverenigingen, van particulieren en bedrijven. Zo kreeg de club meubilair, koelkasten, portocabins en andere nuttige zaken aangeboden. Velen steunen de vereniging door ’Vriend van
Seolto’ te worden. Deze vriendenclub telt reeds meer dan vijftig leden. Het bestuur is in overleg met de verzekering

Sukkels betrappen zichzelf

In juni hebben enkele vandalen weer eens huisgehouden bij de Theo Thijssenschool. De stoere binken
waren niet slim genoeg om op te merken dat er enkele bewakingscamera’s zijn aangebracht. Hun gedrag
maar vooral hun gezichten werden haarscherp opgenomen waardoor de politie al snel in staat was om de
identiteit vast te stellen. De ouders van de daders zijn op de hoogte gesteld en men heeft besloten om de
zaak strafrechtelijk aan te pakken.

over de hoogte van het schadebedrag, waarna een beslissing kan worden genomen: herbouw of het plaatsen van een
tijdelijke voorziening. Gezien de toekomstige verhuizing van Seolto naar Bonedijke worden de verschillende mogelijkheden ook met de gemeente besproken. Voor trainingsavonden en de wedstrijden op zaterdag kan de club voorlopig gebruik maken van het voormalige clubhuis van de duivensportvereniging De Scheldevliegers.

ieuws van de wijkraad
Fontein

Ja, inderdaad onze fontein staat stil. Er waren terechte
klachten van de omwonenden dat tijdens de warme
dagen het apparaat stank verspreidde. Onderzoek wees
uit dat de ondiepe bodem is bedekt met slik waarin geen
zuurstof zit maar wel zwavelwaterstof (rotte eieren
lucht). Na de vakanties gaat de gemeente het slib verwijderen en wellicht een regenwaterafvoer-leiding aanleggen, (geen riool!) waardoor wat doorstroming ontstaat.

Vandalisme

Gelukkig valt het vandalisme in onze wijk de laatste
maanden erg mee. Op verzoek van bewoners van de van
Raaltestraat hebben we in samenwerking met de
gemeente en politie een einde kunnen maken aan de
vervuiling en overlast.

De burgerschouw heeft ook nog opgeleverd dat hier zo
spoedig mogelijk een verbetering van het plantsoen zal
plaatsvinden want dat ligt er nu nog wat verloederd bij.

Burgerschouw

De afdeling Beheer Leefomgeving van onze gemeente
laat zich bij het onderhouden van de openbare ruimte
onder andere leiden door de resultaten die uit de burgerschouw komen.

Cursus ’Samenstellen van een levensboek’

’Je zou het eens allemaal op moeten schrijven’. Hoe vaak krijgen mensen dat niet te
horen van kinderen of kleinkinderen, als ze over hun levenservaringen vertellen!
Maar vaak blijft het bij een vaag voornemen voor het maken van een levensboek.
Toch kan het samenstellen van zo’n boek belangrijk
zijn. In de eerste plaats voor kinderen en kleinkinderen.
Zij zijn vaak heel erg geïnteresseerd in het leven van hun
(groot)ouders. Maar het kan later ook zeer nuttig zijn
mocht men later op een verzorgingshuis zijn aangewezen. De informatie kan dan worden gebruikt door verzorgers. Een levensboek hoeft lang niet altijd een nauwgezet verhaal te zijn, maar het kan bijvoorbeeld ook

bestaan uit een serie indrukken over uiteenlopende
onderwerpen of collages van oude foto’s.

Om mensen op weg te helpen bij het samenstellen van
hun levensboek organiseert de pastorale werkgroep
Rondom Open Hof van de PKN Vlissingen een aantal
gespreksbijeenkomsten over dit onderwerp. Deze bijeenkomsten zijn voor iedereen toegankelijk, ongeacht

levensbeschouwing of kerkelijke binding. Alle
Paauwenburgers zijn van harte welkom.
Voorafgaand aan de serie van in totaal vijf bijeenkomsten
is er een informatiemiddag. Gespreksleidster Gerda
Vreeke-de Jonge zal dan met concrete voorbeelden duidelijk maken wat de deelnemers te wachten staat.
Aan het eind van deze middag kan iedereen dan definitief beslissen of men door wil gaan.
Alle bijeenkomsten vinden plaats op maandagmiddag.
Deelname is geheel gratis.
De informatiemiddag is op 18 oktober
en de gespreksbijeenkomsten zijn op:
1, 8 en 22 november, 6 en 20 december.

Van keuken
tot badkamer:

een grote rijkdom aan varianten

Manuele Therapie
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Kinderfysiotherapie
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Geriatrische
Fysiotherapie
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(0118) - 465474 / F: (0118) - 463487
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E: info@fysiopaauwenburg.nl
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Een keuken moet leefbaar zijn.
Mooi, maar toch functioneel en praktisch.
In onze showroom kunt u zien dat comfort en kwaliteit
hand in hand kunnen gaan.
Sanitair, badmeubelen en accessoires met een persoonlijk tintje.
Daardoor geniet u elke keer weer opnieuw.
Wij helpen u graag bij het maken van de juiste keus
om uw badkamer een eigen gezicht te geven.

TOTAAL INSTALLATEUR - ALLES IN EEN HAND

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

door Henk van Vlimmeren

Dit houdt in dat burgers (vrijwilligers) en ambtenaren
op verschillende locaties in de wijk meten hoe het is
gesteld met het onderhoud van de openbare ruimte. In
Paauwenburg heeft deze schouw reeds enkele malen
plaatsgevonden en de resultaten daarvan zijn zichtbaar
doordat er op een aantal plekken noodzakelijk onderhoud heeft plaatsgevonden.

De meest recente schouw op 25 juli heeft weer wat punten opgeleverd die aan de betreffende afdelingen van de
gemeente zijn doorgegeven. Het betreft grote en kleine
problemen bij het winkelcentrum, van Raaltestraat,
Sloeweg en Troelstraweg. Bij de volgende schouw die
plaatsvindt op 27 oktober zal worden gekeken op welke
punten verbetering heeft plaatsgevonden.

Openbare vergadering Wijkraad.

Op 8 november om 20.00 uur begint in de Theo
Thijssenschool aan de Troelstraweg de openbare vergadering van de Wijkraad Paauwenburg. Alle bewoners van
de wijk zijn welkom om deel te nemen aan de discussie
en zelf zaken in te brengen die de wijk aangaan.
Na de pauze houdt de heer Meulmeester een voordracht
over het werk van de Wmo-raad en de toepassingen van
deze wet in de gemeente Vlissingen

Plaats en tijd: kerkcentrum Open Hof ,
(A. Gogelweg), 14.30/17.00 uur
Maximum aantal deelnemers: 12.

Bij overschrijding van dit aantal zal getracht worden een
extra reeks bijeenkomsten te organiseren.

Aanmelden voor de informatiemiddag bij:
Tamme Seijnstra,
Van Hallstraat 45, 4384 BM Vlissingen;
tel: 0118 460828.
e-mail: tseijnstra@zeelandnet.nl

Regenpijpenfestival Lidl illegaal MijnMening

afsluiting van het wandelpad. Maar de desbetreffende
alinea werd besloten met de zin: De raad schonk de
tennisclub 41.000 euro voor verbetering van het tennispark.

De grote hoeveelheid regenpijpen die de Lidl heeft laten aanbrengen om massaal het
regenwater van de luifel te lozen is in strijd met de gemeentelijke voorschriften. Het Tennispark (1)
Tennispark (2)
gaat niet alleen om de winkel, maar om het hele complex aan de Paauwenburgweg en Het openingsartikel in de vorige Klaver Vier is suggestief In de vorige Klaver Vier staat een stuk over de parkeeren bevat onjuiste koppen, die zijn kenmerkend voor het plaats bij het tenniscomplex aan de Zwanenburgweg. Ik
de De Visserstraat. Lidl is eigenaar van dit gebouw.
Waarom Lidl voor dit rare, illegale en weinig fraaie 13delige pijpenkabinet heeft gekozen is onduidelijk.
Niemand mag de afwatering van het dak op de openbare weg lozen. Het moet het riool in en zeker in
Paauwenburg zijn dure maatregelen genomen om de
hemelwaterafvoer onder controle te krijgen. De enige
logische verklaring is dat Lidl op een koopje een probleem wil oplossen.
Het zou gaan om een tijdelijke maatregel, zo werd van
een bewoner vernomen, maar de gemeente, die dit goed
zou moeten vinden, weet van niets, zo deelt Chris Fritz,

inspecteur buitendienst bouw- en woningtoezicht mee
en ’de Lidl, kan een bezoekje van mij verwachten’.
Het lijkt er op dat er bij de Lidl niemand is geweest die
zich heeft afgevraagd wat nog het nut is van een luifel als
je de regen weliswaar van boven tegenhoudt, maar ze
vervolgens loost in de schoenen van de voorbijgangers...

Noot van de redactie: wij hebben de Lidl over de
regenpijpen noch de bevoorradingsstraat benaderd,
aangezien de ervaring ons heeft geleerd dat Lidl er
stelselmatig het zwijgen toe doet.

Fotografie: Sjaak van der Linde

Gemeente herstelt schade bestrating,
maar Lidl doet niets

Behalve een belachelijke aanpak van de waterafvoer van
de luifel, is er nog meer waar de Lidl het als fatsoenlijk
beheerder van de haar toebehorende panden en omgeving laat afweten. Vanaf het pleintje aan de
Paauwenburgweg (hoek videotheek) ligt een bevoorradingsstraat die dagelijks door meerdere vrachtwagens
wordt gebruikt om spullen naar de Lidl te brengen.
Deze straat is volkomen aan gort gereden en de klinkers
ontbreken of ze zijn gewoon op te rapen. Eventuele vandalen kunnen hier naar hartelust hun materiaal verzamelen! De omgeving is hier terecht ongerust en verontwaardigd over.

Het probleem is dat deze bevoorradingsstraat eigendom
is van Lidl, alleen het eerste stukje, liggend tussen de
twee stoepen is van de gemeente.
Gerard Bal van de gemeente Vlissingen: ’Ik zal proberen

zo snel mogelijk het gemeentedeel op te laten knappen,
van de rest moet ik echter afblijven want het is niet van
ons’. Dat dit geen loze woorden waren, bleek toen twee
dagen later de stratenmakers verschenen.
Nog vlak voor het ter perse gaan van deze krant, konden
we een foto maken van de herstelwerkzaamheden.
Hulde!

Voor veel mensen is het trouwens een doorn in het oog,
dat de gevolgen van een brandje, terzijde van het portiek
dat toegang geeft tot de woningen, na maanden nog
steeds niet zijn hersteld. Een uitnodiging voor meer vandalisme! We moeten dus wederom constateren dat de
Lidl géén wijkvoorziening is, maar dat het de Duitse
grootgrutter alleen te doen is om een goedkope vestigingsplek met parkeerruimte.
Hoe de omgeving er uit ziet, dat zal Lidl wurst sein.

Fotografie: Sjaak van der Linde

Behandeling
op afspraak
Brahmslaan 7
4384 LP
Vlissingen
Tel. 411899

hele artikel. De schrijver heeft zijn beweringen niet geverifieerd en ook weinig moeite gedaan om een objectief
beeld te geven van de veranderingen rondom het tennispark. En dan krijgt het DOS-bestuur vervolgens slechts
300 woorden ruimte om dit journalistieke ’broddelwerk’
te weerspreken! Graag verwijzen wij daarom naar onze
website, waar onze volledige reactie is na te lezen:
www.ltcdos.nl
Half miljoen voor DOS en vrijwel geen schade door de
dijkversterking? In werkelijkheid is van een dergelijk
bedrag totaal geen sprake, ook niet als men het windscherm en het parkeerterrein meerekent, terwijl beide
voorzieningen juist getroffen zijn om 1.2 miljoen euro
verhuiskosten te besparen. Het windscherm moest
namelijk de gekapte bomen en struiken aan de zeezijde
van het tennispark vervangen. Wind en zand hebben in
2009 niet alleen voor veel overlast gezorgd, maar ook
zijn de tennisbanen zwaar vervuild geraakt met stuifzand, zodat de KNLTB ze afkeurde. Het herstel in het
voorjaar van 2010 heeft DOS 48.000 euro gekost, waarvoor wij een schadeclaim hebben ingediend die echter
nog steeds niet is toegewezen (wel een voorschot daarop).
Parkeerterrein exclusief voor DOS-leden? Helaas: het is
niet zo. Het is wel een afgesloten parkeerterrein geworden, eigendom van de gemeente, waarvoor de leden van
DOS, naast anderen, een sleutel kunnen krijgen. Zonder
afsluiting d.m.v. een hek, zou dit kleine parkeerterreintje elke stranddag vol auto’s van badgasten staan.
Overigens zijn voor andere sportverenigingen toch ook
parkeerterreinen aangelegd?
Zes jaar geleden 41.000 euro subsidie gekregen voor de
afsluiting van een wandelpad? Volstrekte onzin natuurlijk: DOS heeft in 2004 subsidie ontvangen voor de totale renovatie van het tennispark omdat die de draagkracht van de vereniging te boven ging. In het kader van
die renovatie is toestemming gevraagd om het openbare
wandelpad dwars over het tennispark af te mogen sluiten om een einde te maken aan de grote schade door
vandalisme. De extra ruimte is nuttig besteed aan een
bergloods, kinderspeelplaats en twee jeu de boulesbanen. Sindsdien moeten de wandelaars om het tennispark heen lopen (een paar honderd meter extra).
Namens het bestuur van L.T.C. DOS,
F.F.M. Dobbelaer (secretaris)
Noot van de redactie:
Uit het verhaal kon ten onrechte inderdaad worden
opgemaakt, dat de tennisclub geld kreeg voor de

vind dit een schandalige ontwikkeling, temeer daar deze
club al eerder een stunt heeft uitgehaald met de afsluiting van het wandelpad en daar nog subsidie voor gekregen heeft ook.
Graag krijg ik nog meer informatie over deze zaak.
J. Krijger

Tennisark (3)

DOS is de tennisclub in Paauwenburg, een amateurvereniging, betaald en onderhouden door de leden en daar
zit veel werk in. De meerderheid van de leden komt uit
Paauwenburg en de contributie is slechts 100 euro per
jaar. Dos zorgt dus voor leefplezier in de wijk en daarom
zou Klaver Vier propaganda moeten maken voor deze
vereniging.
Het windscherm is geplaatst door Rijkswaterstaat via
Provinciale Waterstaat en moet er komen omdat bomen
moesten verdwijnen die het zand tegenhouden. Er is
geen sportpark waar je geen auto kunt parkeren. Op de
voormalige parkeerplaats konden we sporadisch terecht
en dus vroegen we en kregen we de huidige parkeerplaats.
J. Drijver
(van redactiewege ingekort)

Tennispark (4)

Wat een geweldig goed stuk over de voorzieningen die
voor een eliteclubje als de tennisvereniging DOS getroffen worden. Ik heb deze voorzieningen tot stand zien
komen in de veronderstelling dat dat gebeurde voor alle
mensen die van dat parkeerterrein gebruik willen
maken om naar het strand te kunnen.
Toen ik zag dat er een hek omheen geplaatst werd en een
bord neergezet werd met de tekst ’Alleen voor leden LTC
Dos’ dacht ik: ’Dat is tijdelijk...’.
Helaas, als elite heb je schijnbaar in Vlissingen minstens
30 parkeerplaatsen nodig om een balletje te kunnen
slaan, een eigen pad en een scherm van hoeveel...?
Dat half miljoen is uit diverse potjes gekomen, fijn dat
die bestaan (aanpassing Paauwenburgweg, kruising Van
Woelderenlaan). Deze situatie is te gek voor woorden.
Ik weet niet of B & W onze wijkkrant ook te lezen krijgt,
maar dit moet politiek gezien toch zeker een staartje
krijgen. B & W zal ik ook zeker een verontwaardigd mailtje sturen.
Ga zo door met Klaver Vier want wij vinden het een fantastische wijkkrant.
J. van der Heijden

Reactie Vrijwillige Brandweer

Vorig jaar heeft u een prachtig artikel geplaatst in de
wijkkrant Klavervier van Paauwenburg. Dit artikel
ging over de brandweer en het gebrek aan brandweervrijwilligers.
Mede door het artikel in uw wijkkrant hebben wij uiteindelijk acht nieuwe brandweer vrijwilligers kunnen
selecteren. Er waren ongeveer 25 sollicitaties! De
nieuwe brandweermensen zes mannen en twee
vrouwen zijn in juli aan hun opleiding begonnen en
wij hopen dat ze in februari 2011 inzetbaar zijn voor
de uitrukdienst.
U ziet dat er goede resultaten geboekt zijn, maar dat
het ook veel tijd vergt om een goede selectie te
maken. Nu de opleiding nog en dan zijn wij weer
even op sterkte. Ik wilde u deze informatie niet onthouden en ik hoop dat u dit met uw redactieleden
wilt delen.
Hartelijke dank voor uw ’hulp’ met het artikel.
Vriendelijke groeten,
Sjaak Vermeulen

Waarom in Paauwenburg?
Beste bewoners van Paauwenburg, ook in de zomer zorgt de redactie van deze
krant weer voor de rubrieken en het nieuws uit de wijk. Dus werd er een persoon
gezocht die in aanmerking komt voor deze rubriek en dat is dit keer Tasja Hut.

Met veel plezier stelt Tasja zich aan de lezers voor. Zij woont bijna zeven jaar samen met haar partner Jaco
van Winkel in de Offenbachlaan. Toen ze samen een huis wilden kopen hebben ze (erg handig) huizen
gezocht met behulp van internet. Dit huis voldoet aan al hun woonwensen. En toen ze het huis gingen bekijken hadden zij al meteen contact met de buren. Dat contact is nog altijd goed. Ze houden straatbarbecues,
nieuwjaarsreceptie, maar ook elkaars planten water geven bij afwezigheid of de hond uitlaten.
Ze vindt het erg opvallend dat het hier zo stil kan zijn. Geen vliegtuigen, autosnelweg of treingeluiden. Wel om
zes uur ’s morgens de vogels die om het hardst fluiten en bij mist de scheepstoeters op de Schelde. Heerlijk
om naar te luisteren. Als zij ’s avonds hun labrador Tom uitlaten staan ze vaak even stil om naar de sterrenhemel te kijken. Sterren kan je hier goed zien omdat het hier relatief donker is. Het is hier prachtig wandelen door bos, duinen, strand, weilanden en de boulevard. Dit alles maakt het wonen in Paauwenburg een
uniek belevenis.

Tasja zocht twee jaar geleden in Goes, Middelburg en Vlissingen naar een plek voor haar praktijk. Uiteindelijk
vond ze de beste plek: gewoon in haar eigen wijk, in de Falckstraat. Centraal gelegen, gratis parkeren voor de
deur en je zit zo op de snelweg. Zelf kan ze lekker op de fiets.
Ze werkt full time in haar praktijk en dat doet ze met veel passie. Ze is gespecialiseerd in psychosociale therapie. En ook in stress reductie management, meditatie, ademtherapie, Sherborne bewegingspedagogiek, kinderyoga en verschillende energiebehandelingen. Zij verzorgt lessen, cursussen en workshops onder andere
in: kinderyoga, spelenderwijs masseren, Reiki voor kinderen, Sherborne bewegingspedagogiek, kindermeditatie, ouder&kindmeditatie, meditatie en ontspanning, chakra tekenen. Naast groepslessen geeft ze ook privélessen. Bestemd voor kinderen en/of volwassenen met klachten zoals: ADHD, autisme, psychosociale problemen, gehoor of taalbeperking, lichamelijke en/of mentale handicap of voorkeur voor persoonlijke training.
Ze werkt vanuit een holistische visie. Het woord ”holisme” komt van het Griekse woord ”holos” en betekent:
heel. Binnen de holistische visie staat de mens centraal als eenheid van lichaam, geest, ziel, spiritualiteit en
sociale omgeving. Al deze aspecten hangen nauw met elkaar samen.
Tasja geeft ook gastlessen op bijvoorbeeld basisscholen, voortgezet onderwijs en voor bedrijven. Op CSW geeft
zij elk jaar massageles ter gelegenheid van het pestproject en op het Cios in Goes werkte ze mee aan een
trenddag met een introductie.
Yoga en meditatie voor kinderen is populair en met een reden. Het blijkt een gunstig effect te hebben op de
ontspanning, het concentratievermogen en de leerresultaten van kinderen. Het zelfvertrouwen neemt toe en
ook slaappatronen verbeteren.
Opmerkelijk vindt zij zelf dat de kinderen die bij haar op les zijn altijd graag willen komen, zelfs al zijn ze ziek
en niet naar school geweest. Dan willen ze toch naar yoga. Spijbelen komt niet voor.
De lessen zijn thematisch en afwisselend. Tasja besteedt aandacht aan muziek en zang, spel, fysieke houdingen, ademhaling, meditatie en ontspanning. Zij vindt haar werk boeiend en heel gevarieerd.
Jaco helpt haar regelmatig bij de activiteiten en daarnaast is hij als erkend sportmasseur ook vaak in de praktijk te vinden.
In haar vrije tijd leest ze graag of gaan ze naar de bioscoop voor een goede film. Voor na de zomer hebben ze
het plan opgevat om Salsalessen te gaan volgen. Want dansen is heerlijk en zeker ook ontspannend!

Straatnamen verklaard
In deze editie van de Klaver Vier wordt de Van
Hallstraat verklaard. Wanneer men vanaf apotheek
Paauwenburg de Van Bossestraat in gaat, die we in
een eerdere editie al verklaarden, komt men aan het
eind daarvan in de Van Hallstraat.Vanaf dat punt loopt
de straat door tot aan de Groen van Prinstererlaan.

Mr. F. A. van Hall was een belangrijk staatsman uit de eerste helft van de
negentiende eeuw. Als moderaat vertegenwoordiger van de Amsterdamse
handels- en bankierswereld, die als behendig politicus zowel vóór als na
1848 een voorname rol speelde. Hij volgde in 1842 Van Maanen op als
minister van Justitie en saneerde in 1844 als minister van Financiën de
staatsfinanciën met een gedwongen (’vrijwillige’) geldlening. Volgde in 1853 Thorbecke op als kabinetsleider en wist
de gemoederen na de Aprilbeweging tot bedaren te brengen. In 1860 bewerkstelligde hij als minister een regeling
voor de aanleg van spoorwegen. Van Hall was een politieke tegenstander van Thorbecke en bête noire (zwarte
schaap) van de liberalen. Vaak was hij onderwerp van spotprenten vanwege zijn rode gelaatskleur. Hij weigerde een
benoeming tot Gouverneur-Generaal van Nederlands-Indië. Van Hall werd in 1856 door de koning tot baron verheven.

Zijn volledige naam was Mr. Floris Adriaan van Hall. Dit was zijn titel van 24 juni 1812 tot 1 april 1856. Op die laatste datum werd hij Mr. F.A. baron van Hall. Deze titel werd hem verleend als blijk van waardering voor zijn optreden
in de Krimoorlog: hij wist toen de Nederlandse onzijdigheid te handhaven.
Geboren werd hij op 15 mei 1791 en hij overleed op 29 maart 1866 te ’s Gravenhage. Hij trouwde in 1815 met Alida
Paulina Bondt, maar zijn echtgenote overleed in 1845 en hij huwde in 1853 voor de 2e keer met barones Henriëtte
Marie Jeanne Schimmelpenninck van der Oye. Met beide echtgenotes kreeg hij geen kinderen.
Het lager onderwijs kreeg hij van de Waalse predikant Merkus te Voorburg (met name vanwege een studie Frans) en
volgde het voorgezet onderwijs aan de Latijnse school te Amsterdam. Hij studeerde aan het Atheneum Illustre te
Amsterdam van 1808 tot 1811 en deed daarna Romeins en hedendaags recht (gepromoveerd op 29 stellingen) aan
de Hogeschool te Leiden.
Zijn loopbaan begon als advocaat op het kantoor van zijn vader te Amsterdam van 1812 tot 1842 met vooral cliënten van grote handelshuizen en scheepvaartmaatschappijen. Op 3 juli 1832 begon zijn deelname aan de politiek. Hij
volgde zijn vader op als lid van de Provinciale Staten van Holland voor de landelijke stand te Meerkerk. Minister van
Justitie werd hij op 1 april 1842. Hij was minister van verschillende ministeries en als laatste was hij minister van
Staat van 1 januari 1848 tot aan zijn overlijden op 29 maart 1866.
Hij had een drietal spotnamen: ”De vampyr”, ”Het bloedzuigertje” (vanwege zijn rode gelaatskleur) en ”Van Haal”.

Colofon

Daarom in Paauwenburg
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Du Bon - gegoede familie 84 jaar eigenaar van hof Paauwenburg

door Jaco Simons

Na de grondleggers van hof Paauwenburg, de familie Heyndricx, kwamen de Du Bon’s
als eigenaren in beeld, aan het einde van de zeventiende eeuw. Het waren eerst
Willeboort du Bon, vervolgens een viertal van zijn kinderen en tenslotte alleen zoon
Jean du Bon. Zij zwaaiden lange tijd de scepter over de buitenplaats, waaraan onze
wijk zijn naam ontleent.
Regelmatig tref je in Zeeland Franse familienamen aan.
Van die namen is een deel afkomstig van de Hugenoten,
protestanten die aan het begin van de zeventiende eeuw
Noord-Frankrijk ontvluchtten. Zij deden dat omdat zij in
eigen land werden vervolgd vanwege hun religieuze
overtuiging.

Hugenoten

De eerste Hugenoten kwamen vanaf 1617 vanuit de stad
Rijssel - Lille, in het Frans - naar het huidige ZeeuwsVlaamse Groede. In dat dorp ontstond reeds vijf jaar
later een Waalse kerk. In de periode 1635-1640 kwam er
een tweede stroom protestanten op gang, nu vanuit
Calais naar Sint Anna ter Muiden, bij Sluis. In de loop
der tijd staken zij de Westerschelde over, naar de
Zeeuwse eilanden.

Een massale vlucht van Hugenoten naar onze omgeving
ontwikkelde zich in 1685. In dat jaar werd namelijk het
’Edict van Nantes’ door de Franse koning Lodewijk XIV
opgeheven. Dat edict garandeerde de protestanten vrijheid van religie. Door de opheffing ervan werd hun posi-

Foto 1: Huis aan de Bierkaai, nu Bellamypark nr. 29.
Foto’s: Jaco Simons

tie onhoudbaar. Protestanten werden uit openbare ambten ontslagen en ambachtslieden uit gilden verstoten;
protestantse scholen werden opgeheven of aan katholieken gegeven. Verder moesten Hugenoten zware belastingen gaan betalen.
Afstammelingen van Hugenoten in Zeeland zijn vaak te
herkennen aan hun Franse achternaam zoals
Midavaine, Neuféglise, Labruyère en Blacquière. Hier en
daar ’vernederlandste’ hun familienaam. Voorbeelden
daarvan zijn Ghesquière, Cheval en Du Jardin die werden omgevormd tot respectievelijk Geschiere, Cevaal en
Dusarduijn.

Middelburg en later van de Staten van Zeeland en
besloot zijn carrière als raadpensionaris van Zeeland,
een functie die nu te vergelijken is met de commissaris
van de koningin. Een portret van Jacob is te vinden in de
Zeelandia Illustrata, deel IV, in het Zeeuws Archief.
In dit artikel gaat het echter om een aantal telgen van de
Vlissingse tak Du Bon. Gezamenlijk waren zij 84 jaar
lang eigenaar van buitenplaats Paauwenburg, om precies te zijn van 28 maart 1681 tot 13 februari 1765.

Willeboort

Willeboort du Bon werd op 18 december 1646 in
Vlissingen geboren als zoon van Daniël du Bon en
Anneken van Dijck. Het gezin woonde op het adres Bij de
Middelburgse Poort. Dat moet in de buurt zijn geweest
van het punt waar de Coosje Buskenstraat en de
Spuistraat elkaar kruisen, want daar stond de gelijknamige stadspoort van Vlissingen. We weten verder dat de
jonge Willeboort in 1665 belijdenis deed in de Vlissingse
Sint Jacobskerk. Later trouwde hij met Jacoba Mahieu
van Poelvelt.

Rond 1670 kocht Willeboort een huis aan de Bierkaai,
nu Bellamypark nummer 29. (foto 1) Het huis had de
naam ”Drie Coninghen” meegekregen. Jammer dat we
die aanduiding nu niet meer kunnen ontdekken boven
de entree. Net als de buitenplaats bleef ook dit vastgoed
lang - tot 1766 - in de familie. Dat is dus bijna een eeuw.
In diverse archieven wordt Willeboort kapitein, schepen
(wethouder) van Vlissingen of koopman genoemd, zoals
in de akte uit 1681 uit het Rechterlijk archief Zeeuwse
eilanden. Daar gaat hij over tot de koop van hof
Paauwenburg van Maatje Jacobs, weduwe van Jacob
Simon Hendricx. (foto 2) De naam van de hof wordt in
dit document overigens niet specifiek genoemd; het is
dus mogelijk dat Willeboort na de koop de naamgever
was van zijn nieuwverworven optrekje.
Du Bon’s vrouw overleed in juli 1717. Willeboort ging
een jaar later heen - op 8 juli 1718 - en werd begraven
in de Vlissingse Oostkerk. (foto 3). Vier van zijn vele kinderen mochten zich als erfgenamen ontfermen over
hun vaders nalatenschap. Dat waren dochters Jacoba en
Catharina en zonen Jan en Daniël jr. Laatstgenoemde
woonde en werkte - vermoedelijk als koopman - in
Venetië. In 1721 keerde hij terug in Vlissingen en werd
al snel benoemd tot schepen aldaar. Raad van zijn stad
bleef hij tot zijn dood in 1746. Van Willeboort’s andere
zoon is meer bekend.

Foto 2: Willeboort du Bon koopt Paauwenburg in 1681.

In enigszins aangepaste taal staat in deze (ver)koopakte het volgende te lezen:
28 maart 1681 present [Willem] Koene en Leyn Adriaanse

Compareerden Abraham Huijgo Leynse en Johannis Geertse Wisse als executeurs van de boedel van Maatje
Jacobs, gewezen (huis)vrouw geweest van dhr. mr. Andreas Snepius, predikant in Veere, en garanderen aan Sr.
Willeboort du Bon, koopman alhier [in Vlissingen], een geheel huis, schuur, stalling, bakkeete [bakhuisje],
gevolgen en toebehoren, aard- en nagelvast, gestaan en gelegen binnen de parochie van Koudekerke, in het
Oplandmolenblok [naam van een deelgebied]. [Maatje of Mayken Jacobs was eerder getrouwd met Jacob Simon
Heyndricx, telg uit de familie die grondlegger was van hof Paauwenburg.]

Jan (Jean)

Jan of Jean du Bon werd rond 1692 in Vlissingen geboren. Ook hij deed belijdenis in de protestantse kerk, in
1707. Tien jaar later werd hij in de stadsresoluties van
Vlissingen vermeld als wijnkoper en in 1722 als kapitein
van de burgerij. Net als zijn vader en broer schopte Jean
het tot schepen, maar dan van de Landvierschaar
(rechtsprekend orgaan). Tweemaal trad Jean in het
huwelijk; eerst met Josina Maria Zwijters in 1725. Nadat
Josina in 1741 haar laatste adem had uitgeblazen, volgde een tweede huwelijk met Louwisa Magrita Bornbogt.
Ditmaal duurde de relatie slechts twee jaar omdat
Louwisa in 1748 het leven liet.
In 1751 werd landgoed Paauwenburg in zijn geheel
overgedragen aan Jan. Zus Catharina en broer Daniël
waren inmiddels gestorven en zus Jacoba besloot om
haar erfdeel naar Jan te transporteren. Veertien jaar lang
bleef Jean ongedeeld eigenaar van het landgoed.
Een paar maanden voor zijn dood, besloot Jean
Paauwenburg van de hand te doen. Nu ging Izaak
Kluyfhout zich ontfermen over de lusthof. Zoals te lezen
op onderstaand document kostte Paauwenburg hem
1450 pond Vlaams. De Vlaamse pond was de gangbare
valuta in die tijd. Daarnaast moest Kluyfhout 29 pond dat is 2 procent van het aankoopbedrag - belasting betalen, de zogeheten 50-ste penning. De omvang van het

landgoed bedroeg ruim 44 gemeten, omgerekend zo’n
18 hectare. Het document wordt bewaard in het archief
van de Rekenkamer van Zeeland. (foto 4)
Kluyfhout (uitspraak: Kliefhout) is nog steeds een
typisch Koudekerkse naam. Deze is afkomstig van de
Westhoek, het gebied tussen de dorpskern van Koudekerke en de duinen van Dishoek.
Op 2 februari 1765 stierf Jean du Bon, we mogen aannemen in zijn huis aan de Bierkaai.
Net als twee pakhuizen in de Hellebardierstraat werd het
herenhuis aan de Bierkaai pas ná Jean’s dood verkocht.
Voor 300 pond ging het woonhuis naar Dirk van
Goodtgem. Ter vergelijking: buitenplaats Paauwenburg
was dus vijfmaal zoveel waard als het statige patriciërshuis in het centrum van Vlissingen!

Paauwenburg

Families kwamen en families gingen. Ook de Du Bon’s
kwamen daar niet onderuit. Wat bleef was Paauwenburg,
zelfs nadat het herenhuis (rond 1816) en de bijbehorende boerderij (in 1967) werden afgebroken. De naam
leeft immers, zoals bekend, ruim 300 jaar later nog
altijd voort. En dat zal hoogstwaarschijnlijk wel zo blijven. Dankzij een Du Bon? Goed mogelijk.
Bronnen te vinden in het Gemeentearchief Vlissingen en het Zeeuws
Archief in Middelburg.

De familie Du Bon behoorde tot een van de eerste groepen vluchtelingen. Hun naam komen we niet meer
tegen in Zeeland. LeBon of Bon soms nog wel. Deze
familienamen zijn afgeleid van het Franse woord voor
’goed’ of ’de goede’.
In de zeventiende en achttiende eeuw waren er op
Walcheren een Vlissingse en een Middelburgse tak Du
Bon. Het beroemdste lid van de familie was
Middelburger Mr. Jacob du Bon. Hij was secretaris van

Foto 3: Registratie van overleden personen in juli 1718, waaronder
Willeboort du Bon. Hij had een eigen graf in de Vlissingse Oostkerk.
Het restant van een muur van deze kerk staat nog altijd op de hoek
van de Onderstraat en de Koudenhoek in Vlissingen!

Woning of huisvesting niet naar wens?

of huisvesting niet naar wens?
LoopLoop
geenWoning
onnodige
risico’s.
qua
bouwveiligheid
geen
onnodige
risico’s, Financieel
financieel of of
qua
bouwveiligheid.

Nieuw
bouwen,
uitbreiden
of indeling
wijzigen?
Nieuw bouwen,
uitbreiden
of indeling wijzigen?
Wij kunnen
u bijstaan
in
het kunnen
complete verhaal.
Of het nuin
gaat
omcomplete
ontwerp, advies,
Wij
u bijstaan
het
verhaal.

tekenwerk, constructieve berekeningen, detaillering of vergunningsaanvraag.
Of het nu gaat om ontwerp, advies, tekenwerk, constructieve
Ook voor vergunningsvrije bouwwerken zijn goede en duidelijke
berekeningen, detaillering of vergunningsaanvraag.
tekeningen en constructieve berekeningen onmisbaar om uw
bouwavontuur, zelfbouw of met een aannemer naar uw keuze, tot het
Ook
voor en
vergunningsvrije
bouwwerken
goede en duidelijke
gewenste
verantwoorde resultaat
te latenzijn
leiden.

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

Foto 4: Jean du Bon verkoopt Paauwenburg aan Izaak Kluijfhout in 1765.
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Is uw huiskamer te klein?

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

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

Observaties

Klein, kleiner, kleinst

Alexander Gogelweg 59, 4384 EV Vlissingen

Flexibele mogelijkheden voor groepsactiviteiten, feestelijke gebeurtenissen
en andere bijeenkomsten.

door Jan van ’t Eiland

Twee weken geleden begaf onze videorecorder het. Na nog één keer gerepareerd te zijn geweest, weigerde het
ding ditmaal de ingeslikte cassette weer uit te spuwen.
Het was het definitieve einde van het apparaat, dat jaren geleden de somma van 850 gulden heeft gekost, oftewel bijna 400 euro.
Na ingewonnen adviezen staat nu een digitaal kastje op de plaats van de recorder, een stuk kleiner en lichter
en veel meer kunnende, zoals twee programma’s tegelijk opnemen, opnemen terwijl u wacht, een opnamecapaciteit van 120 uur of zoiets en last but not least: willen we ons TV apparaat van 30 kilo en 60 cm diep vervangen door een schilderij-scherm, dan zal dit een beeld van superieure kwaliteit opleveren.
Kosten van dit kastje: 130 euro goedkoper dan wat ooit de videorecorder kostte!

Het deed me denken aan de bandrecorder die ik lang geleden aanschafte. Zo’n ding sloeg omgerekend al gauw
een gat van 700 euro in je saldo en geluidsbanden waren ook niet te geef. Zet dat eens af tegen een minilaptopje van 250 euro en zo’n geheugenstokje van 8 euro, daar kunnen geen 20 bandrecorders en 500 geluidsbanden tegenop... Alles lijkt per dag kleiner te worden. En als onze vingers ons in de weg zitten, vervangen we
die door een plastic prikkertje, zoals ik bijvoorbeeld heb voor mijn navigatortje.
Alles wordt ’tje’, maar ondertussen nemen we complete muziek- en beeldbibliotheken met ons mee en stoppen we de geografie van de hele wereld, compleet met adressen, postcodes, doodlopende wegen en flitspalen
in een hebbedingetje ter grootte van een lucifersdoosje.

Vermoedelijk ligt hier de echte milieuwinst en moeten we het zoeken in het verkleinen van alles wat energie
nodig heeft en wat dan nog nodig is uit een zonnecelletje halen, zoals dat kan voor het opladen van ons
mobieltje of de tuinverlichting.
In een caravanblad las ik dat je inmiddels een soort flexibel zonnepaneeltje achter je raam kunt plakken om
een accu op te laden.
Ook las ik dat het bouwen van windmolens gigantische bedragen kost en dat er grote twijfel is of deze enorme analoge machines ooit rendabel zullen zijn... Het zou mij niet verwonderen als ze de weg volgen van mijn
video- en bandrecorder.

De Foto Van Fons

Telefoon/Fax 0118 - 465454

De natuur in Paauwenburg

Holbewoner in Paauwenburg

Enkele grote houtduiven oefenden al enige tijd terreur uit in onze tuin op de vrijwel tamme tortelduiven. Erg
vervelend want de tamme duiven werden daardoor steeds schuwer. En toen daalde plotseling uit de blauwe
lucht de redding neer in onze tuin. Het waren twee, hier weinig voorkomende, holenduiven (Columba oenas).
Ze maakten onmiddellijk ruzie met de houtduiven die na enkele dagen vechten verdwenen en tot onze grote
vreugde niet meer in de tuin terugkeerden. De rotsduiven bleven twee weken lang elke dag enkele uren in de
tuin om wat te eten en te rusten. Ze leerden al snel de tijden kennen waarop werd gevoerd. Daarna kwamen
ze nog een enkele keer in de tuin kijken maar de hinderlijke houtduiven zijn nog steeds afwezig.

Holenduiven zijn interessante vogels. Vooral in
Belgie worden ze vaak in volières gehouden waar
ze zich goed voortplanten en tenslotte als ze volwassen zijn vrij worden gelaten. Niet zozeer om de
natuur te verrijken maar vooral ten behoeve van
de jagers die ze graag schieten omdat ze, naar men
ons vertelde voortreffelijk smaken.
In ons land is de holenduif zo’n honderd jaar geleden nog een zeldzaam voorkomende broedvogel
maar vooral in het agrarische gebied zijn ze flink
toegenomen. Het aantal broedparen werd vorig
jaar geschat op 70.000 exemplaren.

De holenduif is in diverse delen van het land ook
bekend als Holduif, Steenduif, Veldvlieger en in
Friesland Lytse Houdou. De vogel onderscheidt
zich van de houtduif doordat de kop kleiner is en
het wit in het verenkleed ontbreekt. Ze zijn fraai
blauw glanzend met aan weerszijden van de kop
glanzend groen en een zwarte rand aan de vleugels. De holenduif heeft een spanwijdte van 66 cm,
is 32 cm groot en de mannetjes wegen circa 300
gram, de vrouwtjes circa 270 gram.
De holenduif is de enige in Nederland levende duif die in holen broedt. Daarvoor gebruiken ze bij voorkeur
holen in loofbomen en ook konijnenholen en soms zelfs nestelen ze zich tussen de spanten van het dak van
een boerderijschuur. Het nest bestaat uit wat plantaardig materiaal zoals twijgen, gras en takje, geen indrukwekkend bouwsel!

De broedtijd loopt van maart tot oktober en in die tijd kunnen twee tot drie legsel tot gezinsvermeerding leiden.
Er worden dan meest twee witte eieren gelegd die in 16-18 dagen worden uitgebroed. De jongen worden
gevoed met duivenmelk, een afscheiding uit de krop van de ouders. Het voordeel daarvan is dat de jongen
niet afhankelijk zijn van het voer dat op dat moment al dan niet beschikbaar is in de natuur. De jongen blijven 20 tot 30 dagen in het nest en na het uitvliegen, komen de jonge dieren nog vaak naar het nest terug om
te overnachten. Het voedsel van de volwassen dieren bestaat uit zaden, planten, ongewervelde dieren, bessen,
eikels en landbouwgroen.
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