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WIJKKRANT VOOR PAAUWENBURG

Wie Paauwenburg wil kopen moet meer dan half miljard neerleggen

www.bertbimmel.nl

Woningmarkt bevestigt aantrekkelijkheid Paauwenburg
Recente cijfers over de huizenmarkt laten zien dat de prijzen in Zeeland in vergelijking tot de rest van Nederland het minst gedaald zijn. Dat kan allerlei oorzaken hebben, bijvoorbeeld doordat de prijzen gemiddeld hier al laag zijn. Enig speurwerk op
Internet maakt echter duidelijk dat Zeeland in vergelijking met andere delen van het
land zeker niet tot de goedkoopste provincies kan worden gerekend. In het Noorden
van Nederland kun je voor twee ton een mooi vrijstaand huis kopen. Kom daar in
Zeeland en zeker in Paauwenburg maar eens om!

Nemen we Paauwenburg nader onder de loep in vergelijking met overig Vlissingen (behalve Souburg en
Ritthem), dan zijn er wat aardige conclusies te trekken.
Gesteld kan worden dat de wijk Paauwenburg op basis
van gemiddelde huizenprijzen én het aantal te koop
staande huizen door de inwoners als aantrekkelijk en
waardevol wordt ervaren.

Mensen willen terug

Paauwenburg telt 2630 huizen en hiervan staan er
(begin november 2010) 58 te koop, oftewel 2,2% van
het totale aantal. Vergelijken we dit met Vlissingen als
geheel dan is dit procentueel gezien veel minder dan wat
er in de gehele stad te koop is. Vlissingen telt namelijk
zo’n 18.000 huizen, waarvan er rond 800 te koop zijn,
oftewel 4,4%. Dit zou er op kunnen duiden dat
Paauwenburgers minder tot verhuizen bereid zijn dan
inwoners van andere wijken.

Paauwenburg... je zal er maar wonen!

Dat Paauwenburgers hun wijk ’waardevol’ vinden zou
men ook kunnen afleiden uit de gemiddelde prijs van de
te koop staande woningen. Die bedraagt in Paauwenburg
bijna 260.000 euro. Deze vraagprijzen liggen hiermee
ongeveer op het gemiddelde van Nederland en dat is

flink hoger dan het gemiddelde van de gehele gemeente
Vlissingen, dat op 182.000 euro ligt.
De aantrekkelijkheid van Paauwenburg wordt onderschreven door een woordvoerster van makelaardij Bert
Bimmel: ’Stel dat we twee huizen aanbieden, die vergelijkbaar zijn qua prijs, grootte en onderhoudsniveau en
één daarvan staat in Paauwenburg, dan maakt dat huis
de meeste kans verkocht te worden. Het komt ook nogal
eens voor dat mensen die vroeger in Paauwenburg hebben gewoond, terug willen naar deze groene en wijds
opgezette wijk die bovendien een goed voorzieningenniveau heeft’.

Oost en west

Knippen we Paauwenburg in tweeën langs de
Paauwenburgweg, dan zien we meteen een flink
gemiddeld prijsverschil tussen het oostelijk en westelijk
deel. Kijkend naar de WOZ-waarde, dan ligt die in West
op gemiddeld 277.000 euro en in Oost op 155.000 euro;
dit laatste is goed verklaarbaar vanwege de vele huurflats
en oudere woningen in Oost. De gemiddelde WOZwaarde in Paauwenburg is bijna 200.000 euro en dat is
23.000 euro hoger dan het gemiddelde van de stad
Vlissingen... Nu kunnen we trouwens ook uitrekenen
hoe ’rijk’ Paauwenburg is qua woningbezit. Wie de wijk
wil kopen, zou daar op basis van de WOZ-waarde, meer

dan een half miljard euro voor moeten neerleggen!
Vergelijken we Paauwenburg met de rest van Vlissingen,
dan is deze wijk niet de duurste op basis van WOZwaarde, want dat is Lammerenburg, met 344.000 euro,
gevolgd door de Boulevard/Spuikom met 280.000 euro;
Rosenburg ligt op 256.000. Maar op Lammerenburg

staat 7% van de huizen te koop, op de Boulevard 3,8%
en in Rosenburg 4,3%
De in dit artikel gehanteerde cijfers zijn ten dele gebaseerd op gegevens van de makelaars-site Funda; hierdoor kunnen kleine afwijkingen in gehanteerde percentages mogelijk zijn

Kerstactiviteiten

De Vlissingse Oratorium Vereniging brengt het oratorium ’Paulus’ van
Mendelssohn op 18 december in de St. Jacobskerk. Kerk open vanaf 18.30
uur, aanvang 19.30 uur. Entree € 17,50 (donateurs/65+/CJP €15
onder de 18 €7,50).

De Paauwenburgse zanggroep ZOKANTOOK verzorgt een Kerstspecial
in speeltuin ’De Oude Stad’ op 23 december, aanvang 20.30 uur.
Entree met 1 consumptie €5.

Vesper Kerstavond ’Van kijken naar zien’ in de Open Hof kerk op vrijdag 24 december om 19.30
uur. Bezinning wordt geleid door Anneloes Steglich. Muzikale begeleiding van Jack de Munck
(orgel) en Anja en Geneviéve Risseeuw (fluit en viool).
Gezinsdienst in De Open Hof kerk op 25 december om 09.30 uur.

Kerstverlichting Paauwenburg

De stichting ’de Vrienden van Paauwenburg’ organiseert ook dit jaar een wedstrijd kerstverlichting.

Vier juryleden rijden in de week voor Kerst door alle
straten van onze wijk en noteren de huizen die mooi
zijn aangekleed.
Zij kijken niet alleen naar de verlichting, maar ook
naar het gebruikte materiaal en de opstelling van
kerstversierselen.
Degenen die door de jury zijn uitgekozen, ontvangen

bericht met het verzoek naar de nieuwjaarsreceptie
in Open Hof te komen (14 januari 19.30 u). Het is
de bedoeling dat de nieuwe burgemeester hun prijs
zal uitreiken.
Hoe meer versiering hoe meer Paauwenburg een
gezellig accent krijgt tijdens de donkere dagen voor
Kerst.
En de wijkraad zorgt ervoor dat er een kerstboom
komt bij het winkelcentrum.

Nieuwjaarsreceptie in Paauwenburg.

In 2011 wordt er in het ’Open Hof’ weer een wijkreceptie gehouden. Het betreft een samenwerking van de gemeente Vlissingen met de stichting ’Vrienden van Paauwenburg’, de opvolger van
de stichting ’Wijkcentrum Paauwenburg’.
Alle bewoners van Paauwenburg en hun vrienden of bekenden uit andere wijken zijn van harte
uitgenodigd op vrijdagavond 14 januari! Dé gelegenheid om elkaar een gezond en gelukkig
nieuwjaar te wensen onder het genot van een hapje en een drankje! Aanvang half acht met een
welkom door de voorzitter van de stichting ’Vrienden van Paauwenburg’, Sjef van Wijnen.
Direct daarna zal, onder voorbehoud, de nieuwe burgemeester van onze stad, René Roep, een
korte toespraak houden. Ook de wijkraad van Paauwenburg zal acte de présence geven.
Natuurlijk worden de prijzen van de verlichtingswedstrijd uitgereikt en zal er muzikale
omlijsting zijn. De organisatie hoopt veel mensen te verwelkomen!

Eén van de vele huizen die ook in Paauwenburg te koop staan.
je thuis voelen
geborgenheid

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

Samen werken aan wonen
voor jong en oud
buitenspelen

Dourlein Accountants & Adviseurs

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

*
*
*
*

Bemiddelen
een zaak van vertrouwen

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

Leen Rottier

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

Activiteiten in Paauwenburg

Open Hof activiteiten

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
Donderdagmorgen
Donderdagmorgen
Donderdagmiddag

Yoga, Ciska de Bart
06-46733015
Damesrecreatiegym, O.N. 479192
Yoga, D. v.d. Gaast
430757
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

Extra activiteiten Open Hof:
Diëtistepraktijk ’Dieet oké’ - voor het maken van een afspraak maandag t/m vrijdag 9.00 - 11.00 uur: 0118-477113 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

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

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 afslankcursus, 19.30-21.00 uur.
Info cvdvliet@zeelandnet.nl - 0118-625282 - 06-42151312

Bijzondere activiteiten Stichting Majoraat

08 jan.:
30 jan.:

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

11.00 tot 13.00 Nieuwjaarsreceptie:
13.30 tot 16.00 Bingo

Paraplu - openingstijden

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
vrijdag

18.30-19.30 ouder & kindmeditatie v.a. 8 jr.
20.00-21.30 meditatie

Extra activiteit:
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

De Foto Van Fons

De volgende wijkkrant verschijnt in februari 2011.
Hebt u een bijdrage, stuur die dan vóór 1 februar2011 naar ons toe.
Ons redactieadres is: Goeman Borgesiusstraat 59, 4384 JM Vlissingen
klavervier2010@hotmail.com

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

487000
487459
487500
487500
487500
487500

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

425000
0900-1985
422300

Politie, algemeen nummer 0900-8844

vanaf 7 december
het 2e artikel

50% KORTING
Scheldestraat 54, Vlissingen
Tel.: 0118-417423
www.shop54.nl

Wim Dijkstra voelde zich snel thuis in Vlissingen

’Wees trots op deze geweldige stad’

’Toen ik hier voor een eerste gesprek kwam was het donker en het regende. Ik was per
trein gearriveerd, ik kon zo gauw geen taxi vinden en ik besloot te gaan lopen... Dat
was aanvankelijk niet zo spannend, totdat ik een lichtreclame zag: ’Las Vegas’. Later
kwam ik te weten dat dit kunst was.
Van het spreekwoordelijk Zeeuwse kat-uit-de-boomkijken, heb ik niks gemerkt, integendeel. Zeeuwen zijn
aardige mensen! In korte tijd kon ik hier mijn draai vinden. Het leek wel alsof ik hier al een hele tijd zat!’ Aan
het woord is Wim Dijkstra de Vlissingse interim-burgemeester, die op 1 december afscheid nam.

Gereedschapskist werd gebruikt

Om openbare orde en veiligheid kun je niet heen in een
gesprek met Dijkstra. De drie jaar die hij in Vlissingen
heeft gewerkt, hebben hem een goed beeld gegeven van
de aard van de problemen in verschillende delen van de
gemeente.

bod afgekondigd, omdat groepen jeugd veel te veel overlast veroorzaakten. Dat kwam best stevig aan en de
schrik zat erin.
Ik heb diverse gesprekken met ouders en jongeren
gehad (soms met een tolk erbij) en ik ben dan zeer duidelijk: als deze ellende blijft doorgaan, dan riskeert u dat
u uw huis wordt uitgezet!

Verder zitten in mijn gereedschapskist maatregelen
zoals intrekking kinderbijslag en een straatverbod voor
kinderen tot 12 jaar tussen 20.00 uur en 06.00 uur.
Liever pas ik deze maatregelen niet toe, maar in overleg
met jongeren en hun ouders laat ik weinig ruimte: wie
niet in het gareel wil, zal steeds harder worden aangepakt.
Ik houd ze ook voor dat het beter is goed na te denken
over de toekomst én dat men daarvoor hulp kan krijgen,
bijvoorbeeld vanuit het ’veiligheidshuis’, waarin politie,
maatschappelijk werk en justitie samenwerken’.
Overigens is Vlissingen geen criminele gemeente, ook al
staat men wat dat betreft op de eerste plaats in Zeeland,
maar dat is dan ook de veiligste provincie van
Nederland. Brabant telt verschillende dorpen waar het
er heel wat onrustiger aan toegaat dan in Vlissingen, zo
weet Dijkstra.

Kunststad

’Veel beter is het om naar Vlissingen te kijken als een
mooie stad waar van alles in ontwikkeling is en - zeer
verrassend - als een stad waar veel te beleven valt op het
gebied van kunst en cultuur. Dat zou je niet meteen verwachten in een stad van industrie en scheepvaart, maar
toch is het zo.
Foto: Ruben Oreel

In een eerder interview in deze krant sprak hij over zijn
gereedschapskist die vol moest zijn; beeldspraak om
snel en adequaat te kunnen ingrijpen als de ernst van
een situatie dat vereist, zonder op het laatste moment te
worden belemmerd door formaliteiten.
’Die gereedschapskist heb ik zeker nodig gehad. Ik heb
bijvoorbeeld op drie plaatsen een samenscholingsver-

Kijk eens naar al die festivals: Film by the Sea,
Onderstroom, Nazomerfestival, Bevrijdingsfestival... En
dan hebben we bijvoorbeeld nog de Willem III, De
Stichting ’Ik’ en Kipvis.
Wie goed om zich heen kijkt ziet overal kunst in de
openbare ruimte. Niet toevallig dus dat Vlissingen in
2009 - na Haarlem - als tweede eindigde in de rangschikking van kunststeden.
Vlissingen mag zich hier terecht op laten voorstaan, zo
vindt Wim Dijkstra, maar een kanttekening is ook op

Nieuwbouw Springtij geopend

haar plaats: zorg ervoor dat de openbare kunst goed
wordt onderhouden, want dat is niet altijd het geval’.
’Altijd maar klagen over je stad is niet goed. Steeds naar
de negatieve kanten benadrukken leidt tot niets. Veel
beter is het om trots te zijn op Vlissingen, want daar ontleen je de kracht aan tot initiatief, activiteit en samenwerking. Het is opvallend hoe positief bezoekers van
Vlissingen over deze stad denken. Ik ervaar dat keer op
keer’.

Windorgel

’Ik heb trouwens alle ontmoetingen met vrienden en
familie fotografisch vastgelegd tegen een geweldige
achtergrond, het Windorgel.
Er zijn positieve tekenen dat het beter gaat met
Vlissingen. Een leuk initiatief is de zonnetrein. De Sint
Jacobstraat zal weer een aantrekkelijke winkelstraat worden en het Bellamypark wordt een publiekstrekker.
Waar economisch perspectief in kan zitten is het bezoek
door cruiseschepen, maar het is nodig de handen ineen
te slaan om Vlissingen nóg aantrekkelijker te maken,
bijvoorbeeld door een leuke, maar doordachte ”aankleding” van de Boulevard’, aldus Dijkstra.

Hou de wijk in de gaten

’Over Paauwenburg heb ik positieve gedachten. Het is
een zeer mooie wijk, waar veel activiteiten worden
ondernomen. Mijn advies is wel: houd als inwoners
goed in de gaten dat het ook goed blíjft gaan in de wijk.
Overigens zullen ook voor Paauwenburg besluiten moeten worden genomen als gevolg van de noodzakelijke
financiële bezuinigingen bij de gemeente. Die betreffen
het Wijkcentrum Open Hof, de Open Hofkerk, het jongerencentrum De Paraplu en het Majoraat’.

Op de vraag waarom hij niet langer is aangebleven, zegt
Dijkstra: ’Mijn vorige burgemeesterschappen hebben
heel wat energie uit mij gezogen. Op een gegeven
moment moet je ook willen terugtreden en wat
Vlissingen betreft kan ik terugkijken op drie jaar fijn
werken en samenwerken. Dat overheerst het gevoel van
weemoed, dat ik toch ook heb bij mijn vertrek.

Het is trouwens niet uitgesloten dat ik bestuurlid word
van een of meer maatschappelijke organisaties in
Vlissingen. Daar zijn gesprekken over gaande. En men
zal mij zeker terugzien bij culturele manifestaties.
Ik realiseer me nu dat ik nog een belofte ten opzichte
van Paauwenburg moet inlossen, namelijk winkelen bij
de Golff, omdat die in 2008 tot beste Zeeuwse supermarkt werd uitgeroepen!’

Al tien jaar computerlessen in het Majoraat

Deze maand is het precies tien jaar geleden, dat in
het Majoraat aan de Van Hoogendorpweg in
Paauwenburg begonnen werd met computercursussen, met name voor senioren. Henk Keulemans,
een van de docenten van het eerste uur en nog altijd
actief als computerleraar, zegt: ’De meeste inwoners van Paauwenburg en naaste omgeving weten
zo langzamerhand wel, dat er verschillende cursussen in het Majoraat worden gehouden. We hoeven
dan ook geen reclame te maken voor onze lessen,
want meestal is er een wachtlijst. In de praktijk valt
dat overigens wel mee, want als we weer nieuwe
cursisten kunnen aannemen en de mensen die
zich hebben aangemeld bellen, krijgen we soms
ook te horen dat ze bezig worden gehouden door
andere zaken. Met andere woorden: voor iedereen
die wil leren met de computer om te gaan is het
nuttig zich aan te melden’.
Bij dit 10-jarige jubileum blijkt nog weer eens dat
deze computerlessen een doorslaand succes zijn en
inderdaad in een behoefte voorzien. In december
2000 werd begonnen met twee klasjes. Nu worden
in de wintermaanden wekelijks door vier docenten
les gegeven, in alle gevallen gaat het dan om een
serie van acht lessen. Henk Keulemans: ’Maar als er
behoefte is aan meer onderwijs voegen we aan die
serie van acht soms vier lessen toe’. Nu worden
jaarlijks zo’n honderd leerlingen (55-plussers)
opgeleid.
Uit de naam die aan de cursussen is gegeven
(’kennismaking met de computer’) blijkt al dat ook
senioren die op het gebied van computers van toeten noch blazen weten kunnen deelnemen. Maar
ook voor de gevorderden zijn er lessen, bijvoorbeeld
foto’s bewerken met Irfan View, waarvoor ook veel
belangstelling is. Keulemans: ’Ook helpen we in het
klaslokaal oud-cursisten één of twee maal per
maand met problemen, die ze bij het gebruik van
computer kunnen tegen komen’. Hogeschool
Zeeland en de Rabobank hebben de opleiding in het
Majoraat financieel gesteund, waardoor ook randapparatuur kon worden gekocht. Ook konden dankzij de Rabobank vijf gloednieuwe pc’s met LCDschermen worden aangeschaft.
De docenten zijn: Freek Huisman, Rian Wagenaar,
Henk Keulemans en Martina Verboven.
Freek Huisman geeft bovendien les in rekenen met
Excel. Zie elders in dit blad.
Wie meer wil weten kan het Majoraat bellen:
471103. In de tweede week van januari beginnen de
lessen weer.

Eind oktober is, na een maandenlange bouwperiode, de uitbreiding van de school ’Het
Springtij’ in gebruik genomen. De school, waarop ruim honderd leerlingen les krijgen,
kampte al een tijd met ruimtegebrek. Als noodmaatregel werd gebruik gemaakt van
een klaslokaal in de verwaarloosde kleuterschool ernaast, maar met de nieuwbouw is
nu in alle behoeften voorzien.

De school is uitgebreid met twee klaslokalen, een vergaderruimte, een computerlokaal en enkele kamers voor individuele begeleiding. Ook zijn naast de gymzaal nieuwe kleedkamers gekomen. Net als bij de bestaande bouw is ook
de nieuwbouw voorzien van de karakteristieke piramidevormige daken, zij het dat deze nu zijn voorzien van isolatie. In plaats van houten kozijnen is nu voor aluminium gekozen, met goed geïsoleerde ruiten, en er is vloerverwarming toegepast. Voor de klimaatbeheersing is een geavanceerd ventilatiesysteem geïnstalleerd, met regeling van
het CO2-gehalte van de lucht, om te voorkomen dat leerlingen indommelen aan het eind van de dag.

Verder zijn de klaslokalen voorzien van ’digiborden’ ter vervanging van het oude schoolbord. Op de nieuwe borden
wordt met een beamer een beeld geprojecteerd, afkomstig van een computer op het bureau van de leerkracht. Deze
kan daarbij gebruik maken van speciale (of zelfgemaakte) leerprogramma’s, maar ook beelden ’ophalen’ van internet. Met een speciale pen is ook het beeld op het bord zelf te beïnvloeden.

Tot slot zijn ook de bestaande lokalen met het nieuwe ventilatiesysteem en met digiborden uitgerust. Vóór de school
zijn 10 nieuwe parkeerplaatsen aangebracht, zodat auto’s van leerkrachten en bezoekers niet meer in de woonwijk
rond de school geparkeerd hoeven te worden.

De nieuwbouw van het Springtij

Foto: Dick de Korte

Iep gekapt: kauwtjes op zoek naar nieuwe vergaderruimte

De honderden kauwtjes (kraaiachtige zwarte vogels), die in Paauwenburg de omgeving
van de Cirkel ’onveilig’ maken, moesten onlangs op zoek naar een nieuwe accommodatie voor hun dagelijkse vergaderingen. Aan het eind van de middag of tegen de
avond verzamelden de vogels zich in een kakofonie van snerpende geluiden in de
kruin van een gigantische iep tussen twee flatgebouwen aan de Schaepmanstraat.
Omwonenden vroegen zich dikwijls af of ze inderdaad met elkaar in discussie waren.
En wat lezen we op een website van Vogelbescherming
Nederland? ’De intelligentie van kraaiachtigen is bij geen
vogel beter te observeren dan bij kauwtjes. Onderzoekers hebben ontdekt dat kauwen een soort taal kennen
met bepaalde geluiden voor verschillende situaties. Er is
duidelijk sprake van sociale structuren, pikorde-verhoudingen, sociale intriges en onderlinge blikken van verstandhouding tussen verliefde stelletjes’. Maar wie het
massale gekwetter, geschetter en gefluit aanhoort, moet
ook tot de conclusie komen dat er wel behoefte is aan
een dominante voorzitter, want iedereen krast door
iedereen heen. Maar hoe het ook zij, onze
Paauwenburgse kauwtjes moesten dus op zoek naar een
nieuwe ’vergaderruimte’. De reusachtige iep, die zelfs
boven de flatgebouwen uittorende, was namelijk getroffen door de gevreesde iepziekte en moest onvermijdelijk
worden ’omgelegd’. Onder meer met een hoogwerker
werd de boom stukje bij beetje ontmanteld. Weg boom,
weg vergaderruimte voor de vogels. Maar al snel vonden
de kauwtjes (hoort, zegt het voort) een nieuwe locatie,
drie ook flink uit de kluiten gewassen iepen naast de flat
aan de Troelstraweg, direct naast de Cirkel. Gezien de
massale belangstelling van de kauwtjes voor die nieuwe
plek hebben de vogels met die verhuizing geen enkele
moeite.
Albert de Kramer, sinds september aan de slag bij de
gemeente Vlissingen als toezichthouder groen, afdeling
Beheer en Leefomgeving, vertelt dat het onvermijdelijk
is dat verschillende soort bomen gekapt moeten wor-

den: ’De rede hiervoor is vaak de iepziekte, maar ook
een slechte vitaliteit. Die verzwakte bomen hebben een
slechte toekomst en daardoor komen er ook hoge

beheerskosten. Er kan sprake zijn van parasitaire zwammen, slechte groei van de kortloten en veel dood hout’.
Omdat iepziekte zichzelf ook verspreidt door wortelcontact, wordt er soms aan beide zijden van de zieke boom
een sleuf gegraven. Ook kan het zijn dat vlak bij een

Overzicht bomen die de afgelopen tijd in Paauwenburg zijn gekapt.
Soort

Wilg
Iep 3x
Iep 1x, Es 3x

Populier
Iep 10x
Lijsterbes 3x
Iep 1x, Populier 2x

Dit jaar is er nog wel enig werk aan de winkel voor de
afdeling groen. ’Bijvoorbeeld in het kader van de frequente snoei van heesters. Deze snoei vindt in de regel
plaats om de drie tot vijf jaar, om de beplanting te verjongen en om licht en lucht in de beplanting te krijgen’,
vertelt Albert de Kramer.
Verder zijn of worden er in Paauwenburg nog werkzaamheden verricht aan het Arnold Appad (snoeien van
heesters langs de brandgang), Offenbachlaan (planten
van heesters, te weten Symphoricarpos chenaultii,
sneeuwbes), Savorin Lohmanlaan (verwijderen van wortelresten en het inboeten van beplanting op open gevallen plekken in de bestaande beplanting.
Verder kan De Kramer nog vermelden, dat er in
Paauwenburg op diverse locaties snoeiwerkzaamheden
zijn verricht in het kader van verkeersveiligheid. Door
het snoeien kwam er ook beter zicht op spelende kinderen in woonwijken, beter zicht op een afgelegen laan
(sociale veiligheid) en beter zicht op (verkeers)borden.

De vogels vonden al snel een nieuwe locatie voor hun
’bijeenkomsten’ in de drie bomen naast de flat aan de Troelstraweg,
net buiten de Cirkel.
Foto Joop van den Berg

Dat Zeeuwse mosselen de beste mosselen ter
wereld zijn zal geen Zeeuw ontkennen. Toch hebben we op onze korte tripjes naar de Somme en
Bretagne kennis gemaakt met een mossel doe wij
u aanbevelen als u de Atlantische kust van
Frankrijk bezoekt.
Het zijn de Moules du Bouchot.
Deze mossel is dezelfde soort als in
Zeeland wordt gekweekt, de Mytilus
edulis. Alleen de manier waarop deze
schelpdieren worden gekweekt is heel
anders dan in Zeeland.
Van oudsher kennen we hier de mosselen die op de bodem van de zee tot wasdom komen en de laatste jaren zijn
daar de hangcultuur mosselen bijgekomen.
De hangcultuur mosselen maken tot
nu toe slechts 1% uit van de totale
oogst. Ze groeien op acht meter lange
nylon ’kousen’ die bevestigd zijn aan
een drijflichaam dat meestal bestaat uit
een groot plastic vat. U ziet ze op meerdere plaatsen in de Oosterschelde dobberen.
Een voordel van deze kweekmethode is dat de mossel
absoluut zandvrij is. Wat de smaak betreft lopen de
meningen uiteen maar wie ze naast elkaar proeft of in
een blinde test proeft komt meestal tot de ontdekking
dat de smaakvoorkeur meer een emotionele zaak is.
Naast de gewone Zeeuwse mossel vinden we in de
Zeeuwse wateren ook de Mytilus galloprovincialis, een
soort die vooral in de Middellandse Zee is te vinden.
Deze mossel vestigt zich gemakkelijk in andere wateren
en wordt in China en Japan al op grote schaal gekweekt.
De Moule du Bouchot hebben we gegeten in hert
Sommegebied waar bij de plaatsjes Le Crotoy en Quend
plage grote hoeveelheden worden gekweekt. Van heinde
en verre komen de smulpapen naar de talloze restaurantjes in Le Crotoy waar voor een heel redelijke prijs
deze heerlijke zeevruchten worden opgediend in allerlei
variaties.
Wat direct opvalt, is dat de Bouchots een stuk kleiner
zijn dan de Zeeuwse mosselen. De inhoud van de schelp

is echter propvol. Onze Franse tafelgenoten merkten op
de dat Nederlandse en Belgische mosselliefhebbers
vooral grote mosselen willen maar dat de Fransen aan
de kleine de voorkeur geven omdat die lekkerder zouden zijn. De Bouchot mossel wordt gekweekt op stevige
in de zeebodem gedreven palen van kastanje of eikenhout die omwikkeld zijn met touw.
Omdat de daarop groeiende mosselen
door het getij maar twee maal per dag
onder water komen, groeien ze langzaam. Het plankton dat de mosselen als
voedsel uit het zeewater filteren is bepalend voor de smaak, vandaar dat de
Bouchots anders smaken dan de
Zeeuwse soort. Beter, zeggen de chauvinistische Fransen!
De oorsprong van de vreemde naam die
aan deze mosselen is gegeven ligt in een
ver verleden. In 1235 spoelde na een
scheepsramp de Ier Patrick Waltonun
aan op de Franse kust in de baai van l’
Aiguillon. Het beviel hem daar zo goed
dat hij er bleef hangen en om voor zijn
maaltijd wat zeevogels te vangen plaatste hij enkele
palen in de baai waartussen netten werden gespannen
om de vogels te vangen.
Al snel bleek dat de palen een vestigingsplaats werden
voor grote hoeveelheden smakelijke mosselen zodat het
vangen van vogels bijzaak werd. De Waltonun ging een
groot aantal palen in de baai plaatsen en die gaf hij de
Ierse naam Bout Choat. Bout betekende vestigingsplaats
of basis en Choat was de Ierse naam voor hout. De
Fransen verbasterden dat in de loop der jaren tot
Bouchot en de kwekers van deze mosselen heten boucholeur.
Boucholeur is een zwaar beroep want de mosselen moeten tijdens de laagwater periode met de hand worden
geoogst. In de korte tijd van de eb moeten dan zoveel
mogelijk mosselen worden verzameld want de toeristen
zitten al op de terrasjes te wachten.
Aan de Atlantische kust wordt op deze wijze jaarlijks
36.000 ton gekweekt en verzameld waarvan 2.500 ton in
het gebied van de Somme.

Bouchot mosselen zijn ook lekker

Met lede ogen hebben de honderden kauwtjes in Paauwenburg moeten aanzien hoe ’hun’ boom tussen twee flatgebouwen aan de
Schaepmanstraat in fasen werd ontmanteld en tenslotte helemaal verdwenen was. De kauwtjes gebruikten de kruin van deze boom als
’vergaderruimte’

Locatie
Rossinipad/
Verdilaan
Chopinlaan
Wagnerlaan
Galgeweg/
Rossinipad
Burg. v. Woelderenlaan
Brahmslaan
Bachlaan

zieke boom een op het oog nog gezonde boom wordt
gekapt om verspreiding van de ziekte te voorkomen. Dat
is overigens in Paauwenburg niet voorgekomen.

Vervangen Locatie
Cirkel
Ja
Van Bossestraat
Ja
Paauwenburgweg
Ja
Loudonstraat
Paauwenburgweg/
Nee
Offenbachlaan
Ja
Colijnsstraat
Ja
Van Hogedorpweg
Ja
Savorin Lohmanlaan

Soort
Eik 3x, Lijsterbes 1x
Sierkers 2x
Iep 5x
Iep 1x

Esdoorn 2x
Lijsterbes 1x
Lijsterbes 1x
Populier 1x

Vervangen
Ja
Ja
Ja
Nee

Ja, 2011
Ja, Plataan
Ja, Esdoorn
Nee

Dit overzicht is bij lange na niet volledig. Onder meer in de Schaepmanstraat en de Goeman Borgesiusstraat gingen
ook bomen tegen de vlakte

Van keuken
tot badkamer:

een grote rijkdom aan varianten

Manuele Therapie
4HU\LSL;OLYHWPL
Kinderfysiotherapie
2PUKLYM`ZPV[OLYHWPL
Geriatrische
Fysiotherapie
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Dreesstraat
2 / 4384 DC Vlissingen
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T:
(0118) - 465474 / F: (0118) - 463487
;!-!
E: info@fysiopaauwenburg.nl
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www.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)

Veel wensen van de sauna nog altijd luchtkastelen

Swaenenburgh Recreatie wordt gemoderniseerd
De sauna op de scheiding van het Nollebos en het Westduinpark is in Vlissingen (en
ver daarbuiten) al zo’n ingeburgerd begrip geworden, dat inmiddels bijna niemand
meer spreekt van het Westduingebied, maar van het saunapark. Officieel heet deze
recreatieve onderneming Swaenenburgh Recreatie. Want het in Finse stijl opgetrokken
complex herbergt niet alleen een sauna, maar ook een restaurant (vooral voor recepties), een beautycentrum en zes volledig ingerichte huisjes voor verblijfsrecreatie.
Dat complex krijgt nu een fikse opknapbeurt. Enkele
saunagangers, die waren afgehaakt en hun heil hadden
gezocht in bijvoorbeeld een sauna bij een camping in
Zoutelande (’veel gezelliger’), wonden er geen doekjes
om: ’Die opknapbeurt is wel nodig ook, want veel is verouderd’. En in een regionale krant was te lezen: ’Alleen
dan wat moderner. Dat mag ook wel, als je de gedateerde ruststoelen in de rustruimte ziet en de retrotegeltjes
in de toiletten’.
De bijna 68-jarige Piet Hardenberg, die zijn sauna al in
de jaren zestig in een oud clubhuis van de voetbalclub
VC Vlissingen aan de Irislaan begon, heeft er alle vertrouwen in dat de afvalligen wel weer terugkomen als
Swaenenburgh Recreatie een facelift heeft ondergaan.
’De afgelopen tijd is het aantal bezoekers trouwens zeker
niet teruggelopen. Integendeel, we groeien nog steeds.
Als de renovatie achter de rug is, zullen er zeker nieuwe
klanten bij komen, want iedereen is natuurlijk
benieuwd naar het resultaat van deze modernisering’.
Binnen enkele maanden zal het complex inderdaad
spectaculair worden gemoderniseerd en uitgebreid. Met
name op de brede glooiing tussen de sauna en de vijver
zal de uitbreiding gerealiseerd worden. Op die plek komt
eindelijk het zo begeerde terras op het zuidwesten, een
terras dat trapsgewijs zal aflopen naar het water. Met

enige humor verhaalde Piet Hardenberg destijds: ’Ik ben
waarschijnlijk de enige horecaondernemer in
Nederland, die bewust gekozen heeft voor een terras op
het noorden. We deden dat omdat de loop van een wandelpad tussen de speelweide en een vijver precies bij ons
uitkwam. Maar zie, toen we het eenmaal gerealiseerd
hadden, verlegde de gemeente de wandelweg en kwam
er zelfs een groene afscheiding voor ons terras…’

In de wijkraad Paauwenburg verwelkomen wij per 1
januari Mimie Ruikes, al bij velen bekend door haar
activiteiten in het Majoraat en Albert Verhage die ook al
veel voor onze wijk heeft gedaan. Op het ogenblik is hij
ook secretaris van de Stichting Vrienden van
Paauwenburg.
Nu er nieuwe leden zijn gevonden gaat Suus Zabicki de
wijkraad verlaten om zich toe te leggen op haar studie
binnenhuisarchitectuur en heeft ze gelijk wat meer gelegenheid om haar hobby pianospelen te beoefenen.
Suus, bedankt voor het werk dat je voor de wijk hebt
gedaan!

Strooizout

De wijkraad heeft onlangs aan de gemeente gevraagd of
het mogelijk is om in Paauwenburg een zoutdepot te
openen. Daardoor zou het voor de bewoners gemakkelijker zijn om het trottoir voor hun huis sneeuwvrij te
maken.
Het is jammer dat de gemeente, precies op de dag dat de
eerste sneeuw viel, daarop negatief heeft gereageerd.
Paauwenburg had beter verdiend!
Ook wijst de gemeente ons er op dat de gemeente de
burger niet kan verplichten hun stoep sneeuw- of ijsvrij
te houden. Deze verordening is geschrapt uit de
Algemene Plaatselijke Verordening.
Dus toch maar de sneeuwschuiver gebruiken of een
emmertje strooizout kopen bij een van de supermarkten.

Kunstroute Vlissingen

Op een openbare vergadering van de wijkraad
Paauwenburg midden 2005 vroeg een van de aanwezigen of het mogelijk zou zijn om bordjes te plaatsen bij
de kunstwerken in onze wijk. De wijkraad heeft dit
besproken met het Buro Beeldende Kunst van de

geen officiële goedkeuring. Ook zou de ’poort’ van het
bedrijf verlegd moeten worden naar de buitenkant van
het gereserveerde parkeerterreintje. Nu wordt dat parkeerterreintje bijna dagelijks grotendeels in beslag genomen door met name hondenbezitters, die gemakshalve
het grote parkeerterrein maar voorbij rijden.
Hardenberg: ’Soms moeten sommige van onze bezoekers in het donker teruglopen naar het grote parkeerterrein’.
Maar ook deze wens zal moeilijk in vervulling gaan, want
vele Paauwenburgers (en zij niet alleen) zijn er tegen dat
nog meer ruimte in bos en park wordt ingenomen door
recreatieve ontwikkelingen.

Op palen

Opvallend is dat er aan de rand van de vijver een saunacabine op palen in het water komt. Na bezoek aan die
sauna kunnen de bezoekers in de buitenlucht afkoelen
van de intense saunawarmte. De rustruimte wordt niet
alleen gemoderniseerd, maar krijgt ook een grote glazen
wand, waardoor de rustende saunagasten zo de natuur
van bos en park kunnen inkijken. Eén van de twee
binnensauna’s wordt ook spectaculair veranderd, in een
infraroodcabine.

Luchtkasteel

Maar de mooiste dromen van de familie Hardenberg
kunnen nog steeds niet gerealiseerd worden. Nog altijd
zit Swaenenburgh Recreatie krap in haar jasje. Piet
Hardenberg vertelt: ’De vergaderruimten zijn al groten-

ieuws van de wijkraad
Nieuwe leden Wijkraad

deels opgeslokt door uitbreiding van het beautycentrum.
Mijn dochter Cora begon destijds met één schoonheidsalon, maar inmiddels zijn het er zes. Als we verder konden uitbreiden zouden we ook meer personeel in dienst
kunnen nemen’.
Daarom heeft de familie Hardenberg een grote wens:
een apart woonhuis bouwen bij het complex. Nu is het
woonhuis nog gesitueerd in het hoofdgebouw. Piet
Hardenberg: ’Als er een apart woonhuis komt, komt er
binnen ruimte vrij voor uitbreiding’. Voorlopig lijkt het
nieuwe woonhuis niet meer dan een luchtkasteel. Ook
wil de familie het aantal huisjes (nu zes) voor verblijfsaccommodatie uitbreiden, maar daarvoor is er ook nog

gemeente waar men positief reageerde. Het was echter
op dat tijdstip budgettair niet direct mogelijk maar nu is
het zo ver dat niet alleen in Paauwenburg maar in de
hele gemeente bordjes bij de kunstwerken worden
geplaatst. Deze bordjes zijn op dit moment in de maak
en zullen binnen enkele maanden worden geplaatst.
Men heeft gelijk enkele kunstroutes gemaakt die op
internet kunnen worden bekeken. Op die routes staan
44 foto’s en is informatie over die kunstwerken te lezen.
Het is een heel mooie website die zeker de moeite waard
is om te bekijken - www.kunstroutevlissingen.nl
In een later stadium gaat men proberen om bij de VVV
prints van de routes beschikbaar te stellen. Wie toegang
tot internet heeft kan de routes nu al zelf printen.

Fontein

De nieuwe fontein is, zoals u in deze krant heeft kunnen
lezen, deze zomer buiten werking gesteld. Stankoverlast
was de aanleiding om daar toe over te gaan.
In de winter worden alle fonteinen in open water afgesloten om beschadiging door schaatsers te voorkomen.
In het voorjaar zal de gemeente trachten maatregelen te
treffen om onze fontein weer vrolijk te laten spuiten.

Speelbos

In het kader van het project Zwakke Schakels is voorzien
in een natuurcompensatie die bestaat uit bos, duintjes
en wandelpaden in het huidige Westduin en eventueel te
verwerven weidegebied grenzend aan de Bachlaan. Die
natuurcompensatie is verplicht door een wettelijke regeling, om te compenseren voor de begroeiing die is verdwenen bij het verhogen van de dijken in dat gebied.
De wijkraad Paauwenburg heeft al in oktober 2008 voorgesteld om in dat gebied een speelbos in te richten. Dat
voorstel is al enige tijd geleden aangenomen en in het
plan opgenomen. Hoewel een meer gedetailleerde uitwerking van het plan nog moet plaatsvinden, kunnen wij

Behandeling
op afspraak
Brahmslaan 7
4384 LP
Vlissingen
Tel. 411899

Op de glooiing tussen sauna en vijver wordt hard gewerkt aan de uitbreiding.

door Henk van Vlimmeren
u nu al wat meer informeren. Het speelbos komt midden in het ontwikkelingsgebied te liggen en is lopend en
fietsend bereikbaar.
Er komt een jeu de boules baan, een wigwam, speelbomen en kruipplaatsen. Verder wordt gedacht aan klauterbeelden, doolhof, poel met stapstenen, kortom voor
de kinderen zal er heel wat te beleven zijn. Bij de diverse besprekingen over de inrichting van Westduin werd
de ruimte die voor het speelbos werd gereserveerd
steeds groter. Op uitnodiging van het Waterschap
Zeeuwse eilanden en de Dienst Landelijk Gebied kon in
november een bestaand speelbos aan de rand van
Terneuzen worden bezocht om eens te zien hoe een dergelijk project er in de praktijk uitziet.
Zodra verdere informatie beschikbaar komt, dus nadat
het plan definitief is, kunnen wij u meer informatie verstrekken.

Lidl actief met
achterstallig
onderhoud

Supermarkt Lidl heeft de afgelopen weken met
voortvarendheid achterstallig onderhoud aangepakt. Zo ging een aannemer aan de slag om de
beschadigde bestrating goed te leggen.

De verbrande deur aan de zijkant van het huizenblok (eigendom van Lidl) werd hersteld. En tenslotte werden de regenpijpen aangesloten op de
riolering.

Foto: Joop van den Berg

Oratorium
Paulus

Voor de tweede maal in het bestaan van de
Vlissingse Oratorium Vereniging klinkt binnenkort
het oratorium Paulus van Felix Mendelssohn
Bartholdy. De Paulus is een groot romantisch oratorium dat in Zeeland weinig te horen is.
Mendelssohn verklankt in het werk het wrange,
spectaculaire leven van Saulus van Tarsus, die na
zijn dramatische bekering heel bekend werd als de
apostel Paulus. Bij het componeren van dit werk
op 23-jarige leeftijd liet Mendelssohn zich leiden
door Bach en Händel.
Er komen bekende melodieën in voor als: ’Wachet
auf, ruft uns die Stimme’. Voor de pauze veel dramatiek, daarna meer lyrische beschouwingen.

De première, in 1836, onder leiding van de componist, was een groot succes. Robert Schumann was
erbij en noemde het werk ’een voortdurende
opeenvolging van schoonheden’.
Zaterdag 18 december om 19.30 uur,
Sint Jacobskerk Vlissingen, Kerk open vanaf
18.30 uur.
Toegangskaarten vanaf 1 december bij:
VVV Vlissingen, Tourist Shop Middelburg
(de Drvkkery), Leden van de VOV,
Prijzen toegang: 17,50 euro,
t/m 18 jaar: 7,50 euro
donateurs/ 65+/CJP: 15,00 euro.
Verdere informatie:
www.vlissingse-oratoriumvereniging.nl

Waarom in Paauwenburg?

Straatnamen verklaard

In deze rubriek kunt u meestal lezen over mensen uit onze wijk die u nooit of
niet vaak tegenkomt, maar door dit stukje leert u de persoon kennen of leest u
wat zij of hij betekent voor Paauwenburg. Deze keer gaat het over iemand die wat
meer bekend is. Deze vrouw werkt namelijk bij de Golff en ze heet Maja
Luchtmeijer.

Maja is een vlotte en zeker vriendelijke ’winkeljuffrouw’, die haar klanten altijd keurig helpt en ook heel veel
klanten kent. Als men gewoon is om altijd een zelfde soort brood te kopen en zij ziet de klant aankomen, dan
ligt het al klaar op de toonbank. Zij werkt ook al een hele poos bij de Golff.
Maja is geboren in 1965 in de Van Dishoekstraat. Haar vader is Bart Luchtmeijer. Hij was van 2001 tot 2003
lid van de redactie van de Klaver Vier en hij verzorgde de opmaak van de krant. Vanwege problemen met zijn
ogen was hij genoodzaakt daar mee te stoppen, wat hij erg jammer vond. Haar moeder heet Maureen
Vermeere-Baay. Zij is geboren in Indonesië.

Het gezin Luchtmeijer verhuisde naar de Leeghwaterstraat toen baby Maja een half jaar was. Daar woonden
ze vier jaar en daar werd broer Virgil geboren. De Mackaystraat in Paauwenburg werd hun volgende adres tot
de huizen in die straat werden afgebroken om plaats te maken voor koopwoningen. Toen ging de familie naar
de Schaepmanstraat. Daar kreeg Maja ook een flat toegewezen waar ze elf jaar samen woonde met haar Job.
Hun dochter Naomi is er geboren en toen zij drie jaar was kregen ze de sleutel van een leuke eengezinswoning in de Oudstraat. Daar wonen ze sinds 2001 en met veel plezier. Naomi is nu 12 jaar en zit op
Scheldemond.

Als je zoals Maja al veertig jaar in Paauwenburg woont kan je wel zeggen dat je een rasechte bewoner van de
wijk bent! Om een opleiding winkelpraktijk te volgen ging ze naar de L.E.A.O. die gevestigd was in het gebouw
van de vroegere huishoudschool aan de Sloeweg. Ze had een leuke tijd op school en ze herinnert zich vooral
de tekenleraar. Dat was Guido Metsers en van hem mochten de leerlingen roken in de klas en chips eten,
mits je maar wel je werk deed! Toen ze op school zat en 15 jaar was ging ze zaterdags bij de Spar werken, die
destijds in de Troelstraweg gevestigd was. Met 17 jaar kreeg ze daar een vaste baan.
Ze hield het langer vol bij de Spar dan haar bazen, want ze heeft er drie gehad: Schnebeli, Zootjes en de
Feijter. Maar nu werkt ze al 9 jaar bij de Golff. Toen die uitgeroepen was als beste winkel van Zeeland werd
het personeel getrakteerd op een dagje uit, een feestelijke middag met de prijsuitreiking en een etentje.

Maja is een flexibele werknemer: ze is overal inzetbaar, bij de broodcounter, achter de kassa, bij de servicebalie en bij de slager. Ze werkt iedere morgen van 8 tot 1 uur behalve op zaterdag. Tenzij het erg druk is of
in de zomer vanwege de vakanties.

Veel hobby’s heeft Maja niet. Ze kijkt graag naar de televisie en vooral naar soaps. Uitgaan doet ze ook graag,
maar sporten doet ze niet. Dat heeft ze vroeger wel gedaan. Ze heeft ongeveer vijf jaar aan turnen gedaan bij
V.T.V. Ze is wel reislustig. Ze is in San Diego en Las Vegas geweest. Geweldig vond ze dat.
Maja, haar man Job en dochter Naomi zijn het er alle drie over eens: Paauwenburg is een fijne wijk om te
wonen, een rustige straat en alles dichtbij: school, winkels, ziekenhuis (nog wel!) en ze hebben gelukkig fijne
buren.

In deze laatste krant van het jaar 2010 kunt u lezen over één van de Paauwenburgse
straten en het gaat dit keer over de Strausslaan. Deze is te vinden aan de westkant van
onze wijk en verbindt de Verdilaan met de Schubertlaan. Hier staan geen huizen, want
het is een kort straatje, wel met een heel beroemde naam.

Johann Baptist Strauss jr. of ook wel Johann Strauss II werd geboren op 25 oktober 1825 te Wenen. Hij was een
Oostenrijkse violist en componist van vele walsen en operettes. Een paar van zijn beroemdste werken zijn: An der
schönen blauen Donau, de Kaizerswalzer, Wo die Zitronen blühen, Wiener Blut, Künstlerleben, de Tritsch Tratsch
Polka, Rosen aus dem Süden, Morgenbläter en de operettes: Die Fledermaus en Der Zigeunerbaron. Zijn vader, de
componist Johann Strauss sr. wilde niet dat hij musicus zou worden. Hij studeerde als kind stiekem viool, onder
anderen bij de grootste ’rivaal’ van zijn vader, Joseph Lanner. Hij heeft ook les gevolgd bij de Weense professor in
compositieleer Dreschler, die bekend is geworden door zijn theaterlied ’Bruderlein fein’. Johann Strauss jr. kon zich
pas echt gaan toeleggen op een carrière als componist, toen Johann sr. in 1842 de familie verliet.

Johann jr. (door zijn familie doorgaans ’Schani’ genoemd) kwam uit een muzikale familie. Zijn vader en broers Jozef
en Eduard waren eveneens componisten, maar Johann jr. is met voorsprong de bekendste. Dit wekte een niet geringe jaloezie op bij zijn beide broers, met name bij Eduard. Maar objectief muzikaal gezien stak ’Schani’ met kop en
schouders boven het niveau van zijn broers uit. De composities van Jozef en Eduard zijn weliswaar verdienstelijk
te noemen, maar missen de geniale en verrassende wendingen van de composities van Johann jr.
Gedurende zijn leven was hij al bekend als de walskoning
en de populariteit van de Weense wals is voor een belangrijk deel aan hem te danken. De Weense wals werd in de
tijd waarin Johann Strauss jr. leefde voornamelijk in
danszalen gespeeld. Het is uitsluitend aan Johann Strauss
jr. te danken dat de Weense wals van het niveau van de
danszaal naar het concertpodium getild werd. Hij streefde zijn vader als componist (met als beroemdste werk de
Radetzky Marsch) snel voorbij en beleefde successen op
tournees door Oostenrijk, Polen, Duitsland, Rusland, het
Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en Italië.

Hij werd gewaardeerd door prominente componisten uit
zijn tijd, waaronder Johannes Brahms, een persoonlijke
vriend. Johann Strauss jr. stierf in Wenen op 73-jarige
leeftijd aan een longontsteking.
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Beestenboel rond Paauwenburg

door Jaco Simons

In het zuidwesten van Walcheren werden in de zeventiende eeuw verschillende buitenplaatsen of landgoederen naar dieren genoemd. Waarom? Waren daar redenen
voor? De naamgeving is een erfenis die nog altijd voortleeft in een aantal Vlissingse
wijken, waaronder uiteraard ’ons’ Paauwenburg.
Er zijn vele mogelijkheden om roerend en onroerend
goed van een passende naam te voorzien; naar een familienaam, familiewapen, omgevingsituatie, gemoedstoestand, (religieus) adagium of spreekwoord; naar vrijheid of het gebrek eraan, arbeid of een dier. Natuurlijk
is een combinatie ervan ook mogelijk.

Inspiratie of na-aperij?

In onze omgeving is een opvallend aantal wijken verbonden met een dierennaam. Hebben de eigenaren van
de buitenplaatsen - want daar komen de namen van de
wijken vandaan - elkaar destijds nageaapt? (in dit verband niet zo’n onaardige zinspeling…) We weten het
niet, maar dat de vooraanstaande heren zich door elkaar
hebben laten inspireren of beïnvloeden, lijkt wel aannemelijk.
In de zeventiende en achttiende eeuw was symboliek
statusverhogend, zeker in zo’n tijd van pracht en praal
en waar - als gevolg van enorme rijkdom - de pronkfactor erg hoog was. Dieren gaven hoge symbolische
waarde. De grote hoeveelheid dierenspreekwoorden in
onze taal en dierenachternamen in ons land zegt veel
hierover.
Niet alle wijken zijn naar dieren genoemd. Bossenburgh, Rosenburg (dat hoogstwaarschijnlijk niet heeft
bestaan, maar een verschrijving is geweest van het
woord Bossenburgh) en Westerzicht hebben natuurlijk
een geheel andere herkomst betreffende hun identiteit.

Dierennamen en symboliek

Als er al een dier in je familiewapen of -naam voorkwam, lag het voor de hand je huis of luxe landgoed
hiernaar te noemen. Lammerenburg en Papegaaienburg zijn daar voorbeelden van. In het geval van
Paauwenburg en Zwanenburg ligt het anders en tevens
onzeker; hier is de keuze vermoedelijk gemaakt vanwege de uitstraling van deze beesten. Zij waren dan ook
ongetwijfeld aanwezig rondom deze buitenverblijven. Bij
Zwanenburg blijken daarnaast andere opties mogelijk
over het waarom van de naamgeving.
Groot-Lammerenburg is de benaming voor het geheel
van wijken tussen de Gerbrandystraat en de Nieuwe
Vlissingseweg ofwel de stadsuitbreidingen ten noorden
van onze stad. Net als de gelijknamige wijk is het een
verwijzing naar de buitenplaats Lammerenburg. Dit
landgoed werd in 1633 opgericht door de werkgever van
Michiel de Ruyter, reder en bestuurder Cornelis
Lampsins. ’Lammerenburg’ houdt verband met het
familiewapen én de familienaam Lampsins. Dat daarop
respectievelijk daarin een lam te herkennen is, behoeft
geen verdere toelichting. (foto)

Al in de bijbel is het lam symbool voor zuiverheid, maar
ook voor geduld, zachtmoedigheid, onschuld, jong en
vrijheid. Met het Agnus Dei of Lam Gods wordt Christus
bedoeld.
Het aantal spreekwoorden waarin het diertje voorkomt
is legio. Zo mak als een lammetje, Onschuldig als een
pas geboren lammetje, Als een lam naar de slachtbank
geleid worden. We kennen ze allemaal wel.

Papegaaienburg is onder verantwoordelijkheid van de
burgemeester van Vlissingen Evert Ghyselin gebouwd,
tussen 1655 en 1670. Waarom Evert de naam
’Papegaayenburg’ in het leven riep, is duidelijk. Het
familiewapen van de Ghyselin’s bevatte een drietal papegaaien. (foto)

Zwanenburg en directe omgeving was vroeger te
beschouwen als buurtschap, met een aantal grote en
kleine boerderijen dicht bij elkaar gebouwd. Na het
bombardement op de Nolledijk in 1944 stond hier niets
meer overeind.
Wat waren we trots geweest als er in onze wijk een groep
pauwen had rondgelopen. Nu moeten we genoegen
nemen met ganzen en eenden. (foto)

Detail uit een perkamenten document uit het begin van de 18e
eeuw van het familiewapen Ghyselin. (Archief familie Van
Reigersberg-Versluys, inv. nr. 70)

In onze tijd is de papegaai bekend geworden door zijn
napraatkunst. Als je ermee wordt vergeleken is dat niet
erg positief bedoeld. Je wordt dan beschouwd als
meningloos of meeloper. Vroeger was dat anders. Achter
een papegaai zat meer symboliek dan menigeen nu zou
verwachten.

Doordat hij slim is, praat de papegaai gemakkelijk na.
Bovendien kan hij heel snel praten. De papegaai is daarom het symbool van welsprekendheid. In de retoriek
gaat het niet alleen om goed en aantrekkelijk spreken,
maar ook om snel reageren. Vandaar de aanwezigheid
van de vogel op barokke preekstoelen in kerken. Het
exotische dier werd pas in de zestiende eeuw in Europa
ingevoerd en werd gezien als koningsvogel.
Dit dier is dus een symbool met een historische betekenis. Vroeger werd hij door traditionele schutters gebruikt
in de vorm van een houten exemplaar dat op de kerktoren werd geplaatst. Degene die de papegaai schoot,
mocht zich schutterskoning noemen. Hij werd dan met
de nodige eer behandeld.
Zou een merkwaardig spreekwoord met die eer te
maken kunnen hebben? De papegaai van het stokje
schieten betekent namelijk ’een vrouw zwanger
maken’…

Zo trots als een pauw is misschien het enige spreekwoord dat wij in de Nederlandse taal over deze vogel
kennen.
Met de trots van een pauw is niets mis, maar met zijn
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Bellamypark 2 - 4381 CJ Vlissingen
tel.: 0118-412 132 - www.devissershaven.nl

Het kasteelachtige Zwanenburg werd tussen 1609 en
1614 gebouwd onder auspiciën van Appolonius Ingels.
Hij was secretaris van Vlissingen, gecommitteerde raad
van Zeeland en hoofdparticipant binnen de WestIndische Compagnie.
De zwaan is niet in verband te brengen met zijn familiewapen. (foto)

lijk te herkennen in het landschap. Kijk bijvoorbeeld
eens op een website die luchtfoto’s van Zeeland bevat;
de zwanenhals is ontegenzeglijk waar te nemen. (foto)
De zwaan staat symbool voor eeuwige trouw, innerlijke
schoonheid en harmonie. De uitdrukking iemands zwanenzang wordt gebezigd als het gaat om iemands allerlaatste gezang, gedicht of werk, vlak voordat hij of zij het
leven laat…

Waakzaam

Paauwenburg werd tussen 1610 en 1640 opgericht door
Simon Heyndricx, schepen van de Landvierschaar
(functie binnen een rechtsprekend orgaan), gezworene
en dijkgraaf van de Westwatering van Walcheren (soort
waterschap).
De identiteit van het landgoed werd pas na 1681 gegeven. In een (ver)koopakte uit dat jaar - tussen de familie Heyndricx en Willeboort du Bon - wordt de naam
Paauwenburg nog niet vermeld. Hoogstwaarschijnlijk
heeft Du Bon de pauw geïntroduceerd op zijn nieuwverworven hof.

Familiewapen Lampsins.

uitstraling kan hij soms een tikkeltje arrogant overkomen. Termen die rondom de symboliek van een pauw
worden genoemd zijn onsterfelijkheid, eeuwigheid,
trouw, waardigheid en (uiterlijke?) schoonheid. (foto)

Paauwenburg of tegenwoordig Ganzenburg?
Familiewapen Ingels.

Mattheüs Gargon zegt in zijn Walcherse Arkadia - een
werk uit de periode 1715-1717 waarin hij het eiland
beschrijft - dat Zwanenburg is genoemd naar de vele
zwanen die in de gracht rondom de buitenplaats zwommen. Dat zou kunnen. Het houden van zwanen was statusverhogend. De sierlijke uitstraling van deze beesten
valt niet te ontkennen.
Jacob Verheye van Citters (1753-1823) - de op
Walcheren bekende magistraat, oudheidkundige en verzamelaar - geeft een geheel andere lezing. Hij schrijft in
zijn aantekeningen uit 1801 dat het geheel is genoemd
naar een in de buurt liggend water, de Swaa, Swaak of
Swaan geheten. De dubbele klinkers, zoals aa, ee, ie of
ij, duiden op een water(loop). Ze zijn voortgekomen uit
het Latijnse woord aqua.

De gans moet van ons zowel negatieve als positieve symboliek accepteren: dom, kwebbelziek en agressief tegenover waakzaam.

Vogels passen goed in Paauwenburg, een wijk die is verbonden met gevleugelde dieren. De ganzen hebben het
hier blijkbaar naar hun zin. Laten we hopen dat ze nog
lang in onze wijk zullen blijven wonen. Alleen al omwille van het positieve aspect van hun symbool, de waakzaamheid.

Met de uitleg van Verheye kunnen we een stapje verder
gaan: het is niet ondenkbaar dat de naam van het
genoemde stroompje is afgeleid van de vorm ervan.
(Jaco Simons)

Al sinds mensenheugenis stroomt dit water vanaf de
huidige Kanovijver in het Nollegebied tot aan de
Koudekerkseweg. Inmiddels is er een deel, zowel door
de inundatie van 1944 als door menselijk ingrijpen, verbreed en zijn er wat aftakkingen gegraven. De contouren
van de S-vormige waterloop zijn echter nog altijd duide-

Autoruit stuk?
0800-0828

S-vormige waterloop. Linksonder de Kanovijver; linksboven de
rotonde Sloeweg/Van Woelderenlaan
Bron: Internet

Voor alle notariële diensten

Autotaalglas Vlissingen
Gildeweg 13 (bij het miro center)

0118 - 44 11 55
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Foto’s: Jaco Simons

Autotaalglas. Zo doen wij het.

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

Is uw huiskamer te klein?

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

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

Observaties
Groene vlag

Alexander Gogelweg 59, 4384 EV Vlissingen

Flexibele mogelijkheden voor groepsactiviteiten, feestelijke gebeurtenissen
en andere bijeenkomsten.

door Jan van ’t Eiland

Als de zomer is afgelopen, vind ik het weer leuk op het strand. Het ziet er dan weer uit zoals het hoort, want
dan is er weer een zichtbare vloedlijn, gevormd door alles wat uit zee is aangespoeld. Op school leerden we
dat dit de ’zeereep’ heet, een verzameling van zeewier, rugschilden van inktvissen, roggeneieren, dode vogels,
schelpen, drijfzaden, schorreplanten, zeesponzen, mosdiertjes, dode vissen, krabben, zeesterren...
Natuurlijk spoelt er ook hout aan en flessen, stukken van visnetten, verfkwasten, rubber handschoenen en
een enkel condoom.

Leden van de Strandwerkgroep (een samenwerking van Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging
en de jeugdbonden NJN en JNM) vinden van alles en nog wat in de zeereep en ze maken melding van hun
vondsten in het blad ’Het Zeepaard’. Te vinden zijn Pelikaansvoeten, Rotsboorders, Gezwollen tolhorens en
Wenteltrapjes. Vaak hebben schelpen of zeedieren alleen Latijnse namen of wordt iets gevonden dat zo zeldzaam is dat het nog helemaal geen naam heeft.
In de zomermaanden valt er niks te vinden, want dan rijdt er elke dag een opruimsysteem over het strand.
Want het strand moet worden geveegd, geklopt en gezogen, anders krijgt het geen Blauwe Vlag. Op een
Paauwenburgse inspraakbijeenkomst werd zelfs een wens gedaan het strand het hele jaar door aan te vegen!
De Blauwe Vlag wordt als een ’eco-label’ toegekend aan stranden die schoon zijn en met ’schoon’ wordt dan
bedoeld dat een strand louter uit zand moet bestaan. Dat is natuurlijk onzin want de zee, de zeebodem en de
kust (het strand) vormen één ecosysteem met alles wat daar aan flora en fauna bij hoort, dus ook wat er vanuit zee op strand aanspoelt.
Ooit vond ik bij Westduin een Congeraal van anderhalve meter en een doorsnede ter dikte van een kachelpijp.
Krabben waren al bezig het dier te verorberen. Zo gaat dat in een ecosysteem: het ruimt zelf de rommel op.
Hier tegenop te treden is een vorm van hedendaagse smetvrees, aangewakkerd door in zichzelf gekeerde organisaties die zoiets als een Blauwe Vlag verzinnen.
Ik ben voorstander van de introductie van de Groene Vlag, staande voor; ’ongerepte, zelfreinigende ecologische stranden’.

Cursus toegepaste wiskunde zonder rekenen

Praktische problemen oplossen met Excel. Kan dat? Wiskunde bedrijven zonder rekenen? Ja, tegenwoordig kan dat. Veel praktische problemen die een wiskundige aanpak
vereisen, kunnen zonder rekenwerk opgelost worden, dank zij Excel.
Een paar voorbeelden die op de cursus aan bod komen:
● Ik geef mijn kleindochter bij haar geboorte een cent,
met de belofte om het bedrag elk jaar te verdubbelen, tot en met haar achttiende verjaardag. Is dat
een geboortegeschenk van niks, of stelt het toch wel
wat voor?
● Hoelang moet ik sparen voor een tweedehands auto
van 5000 euro, als ik maandelijks 150 euro opzij
leg tegen 4% rente per jaar?
● Als de gemiddelde trein- (of bus)vertraging 2 minuten bedraagt, hoe groot is dan de kans dat ik meer
dan 5 minuten op mijn trein moet wachten?
● Moet je lang wachten als je de wachtkamer van de
dokter binnengaat tijdens het inloopspreekuur, of
als je nog gauw even een cd wil gaan kopen in de
cd-winkel?
● Hoe kun je bepalen hoeveel procent van de kinderen ernstig overgewicht heeft?
● Valt er iets te zeggen over het aantal mislukkingen
bij bepaalde operaties?

Vroeger moest je, om bovenstaande (en andere) proble-

men op te lossen, vaak ingewikkelde formules doorrekenen. Gelukkig is dat verleden tijd.
We zullen het spreadsheetpakket Excel gebruiken bij het
oplossen van dit soort problemen.
De cursus is bedoeld voor 50-plussers die eens willen
snuffelen aan bovengenoemde praktische problemen en
die een zekere affiniteit hebben met de wiskunde die ze
vroeger op de middelbare school hebben gehad.
Aanschaf van studiemateriaal is niet nodig, er worden
lesbrieven uitgereikt tijdens de cursus.
De cursist dient ooit wiskunde te hebben gehad op het
niveau van: Mulo-b, HBS-b, Havo met wiskunde, VWO
met wiskunde, of vergelijkbaar niveau.
Ook dient de cursist de eerste beginselen van het
omgaan met het spreadsheetpakket Excel te beheersen.
De cursus, bestaande uit 6 lessen van 2 uur elk, zal bij
voldoende belangstelling (per cursus maximaal 5 personen) begin volgend jaar worden gegeven in het Majoraat.
De precieze datum en tijd in overleg met de cursisten.

Aanmelding bij het Majoraat, telefoon 0118 - 471103
Inlichtingen bij Freek Huisman, tel. 0118 - 471283
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Telefoon/Fax 0118 - 465454

De natuur in Paauwenburg

door Henk van Vlimmeren

Vreemde snuiters in Paauwenburg

Deze zomer werden de bladeren van onze sering en van de olijfboom plotseling op grote schaal aangevreten.
Was het een ziekte of een insect waardoor de schade werd veroorzaakt; we konden het zelf niet vaststellen in
de toch vrij uitgebreide literatuur die we er op nasloegen. Een goede vriend die alles van kleine en schadelijke dieren weet (hij mag zichzelf entomoloog noemen) bracht de oplossing. Het zijn snuitkevers en die zie
je overdag niet, pas als het donker wordt doen ze zich tegoed aan de sappige blaadjes van goed onderhouden
bomen tegoed.
Eenmaal op deze plaag attent gemaakt zagen we ook in sommige media dat de snuitkever op meer plaatsen is gesignaleerd.
Wereldwijd zijn er ongeveer 60.000 soorten snuitkevers. De
meeste soorten eten bladeren en wortels van planten. In
Nederland komen ongeveer 600 soorten van deze plaagdieren
voor.
De snuitkever die in Nederland het meest voorkomt is de
Otiorhynchus aurifer maar u kunt nog veel meer soorten in
uw tuin aantreffen zoals de taxuskever en anderen die het
allemaal op het openbaar groen en uw tuin voorzien hebben.
De schade die de volwassen kevers aanrichten bestaat uit
golfvormige inkepingen aan de rand van de bladeren die er daardoor gekarteld uitzien. Overdag zult u ze nooit
tegenkomen. We vonden ze wel toen we diep in de nacht een wit laken onder onze sering legden en flink aan
de takken hebben geschud waarna er een aantal van deze onaangename dieren op het laken liep. Bestrijden
van deze plaag met chemische producten lukt niet, je kunt ze alleen maar doodtrappen maar dan moet je ze
eerst vangen!
Kwekers van gewassen op de koude grond hebben wel een bestrijdingsmiddel waar wij als particulier echt niet
aan toe komen. De kwekers bestrijden de snuitkevers met insectparasitaire nematoden (of eenvoudig
genaamd: aaltjes). Vooral bij de bestrijding van de larven die in de bodem leven en veel schade aan de wortels van planten veroorzaken heeft deze methode succes. Als particulier heb je helaas geen enkel verweer.
Daar komt nog de beroerde factor bij dat deze kevers zich razendsnel voortplanten, één koppeltje kan in een
zomerseizoen wel 1200 nakomelingen in uw tuin deponeren.
De levenscyclus van dit diertje begint als larve die van maart tot tegen juli aan de wortels van uw dierbare
planten vreet. De larve muteert tot een pop en daarna is er de kever. Die kevers hebben enkele dagen nodig
om hard te worden waarna ze beginnen met het verwoestende werk in uw mooie tuin.
Mocht u ook problemen hebben met deze ongenode snuiters dan hebben wij helaas geen enkel advies voor
u. Wellicht dat een zeer strenge winter het probleem oplost maar ook dat is niet helemaal zeker.
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