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Enorme groei van ganzenpopulatie
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Paauwenburg heeft in de afgelopen lente een ware bevolkingsexplosie beleefd. In minder dan twee maanden tijd is de ganzenpopulatie zeker verviervoudigd (’Als het niet
meer is’, sprak een bewoner die tevergeefs probeerde alle ganzen te tellen, maar die
bij herhaling de tel kwijt raakte).
Ambtenaren van de gemeente zijn ook maar niet aan het
tellen begonnen. Eerder dit voorjaar kwamen ze ook niet
in actie, want de nesten van de ganzen werden ongemoeid gelaten, waardoor plotseling de een na de andere
ganzenmoeder met een hele sliert kuikens uit de struiken tevoorschijn kwam. De beslissing van de gemeente:
volgend voorjaar gaan we er wel wat aan doen.
Het plan is om dan de eieren in te smeren met maïsolie,
waardoor er te weinig zuurstof naar binnen komt en het
embryo zich niet verder kan ontwikkelen.
Ingrijpen is wel noodzakelijk, want als er niets gedaan
wordt staat Paauwenburg volgend jaar een ganzengeboortegolf te wachten, waarbij de jongste bevolkingsaanwas onder de vogels niet eens zo veel voorstelt. Want de
tamme witte ganzen en de bijna tamme grauwe ganzen
gaan volgend jaar in nog groter getale amoureus aan de
slag.

De vraag die ons bezig houdt: kan een gans van één jaar
oud ook al eieren leggen en gaan broeden?. Want dan is
er een enorme geboortegolf te verwachten. Bij Vogelbescherming Nederland kwam men aarzelend tot de
slotsom dat een gans pas na twee jaar volwassen is en
dan pas voor nageslacht kan zorgen. ’Maar het hangt
ook van het voedsel af’, voegde de woordvoerder er aan
toe. Met andere woorden: als er voedsel genoeg is beginnen de mannetjes en vrouwtjes echt op één-jarige leeftijd aan een gezin.

Een deskundige van de ganzenopvang in Coevorden weet
het wel zeker. ’Ganzen die dit voorjaar geboren zijn,
kunnen volgende lente al eieren leggen en broeden.
Maar goede moeders zijn het nog niet. Ze zijn nog een
beetje slordig in de opvoeding. Maar ganzen zijn familiair ingesteld, klitten met hele families samen en geven
elkaar bescherming’.

Al eerder was de Stichting Akka’s Ganzenparadijs uit
Coevorden actief in Vlissingen (en bijvoorbeeld ook in
Goes). Deze instelling zorgt voor een diervriendelijke
oplossing, niet afschieten, niet vergassen, maar vangen
en een goede opvang vinden. Het is vrijwel zeker dat de
ervaringsdeskundigen van deze organisatie volgend
voorjaar in Vlissingen weer actief zijn.

Er zijn Paauwenburgers die deze kudde ganzen verketteren, maar de meeste bewoners vinden het wel leuk en
vertroetelen de vogels zelfs. Bij herhaling steken hele
groepen ganzen, statig lopend, in alle rust de
Paauwenburgweg over, zonder gebruik te maken van het
zebrapad, maar de meeste andere weggebruikers houden er rekening mee. De politie kreeg niet één melding
van overlast door de ganzen: ’Ook zijn er bij ons geen
aanrijdingen bekend die door de ganzen veroorzaakt
zijn’, aldus een woordvoerder van de politie. En van een
in het verkeer gesneuvelde gans hebben we ook niets
gehoord.

Op het sappige gras vermaken de ganzen zich uitstekend in Paauwenburg.
je thuis voelen
geborgenheid
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...een persoonlijke, pro-actieve klantbenadering
en professionele dienstverlening

Tennisparkeerterrein
ook voor slaaphuisjes

Het omstreden parkeerterrein naast de banen van de tennisclub DOS in het Nollebos is niet langer uitsluitend
toegankelijk voor leden van deze club. In de zomermaanden moeten de tennissers het terrein delen met toeristen en in de wintermaanden is het terrein zelfs toegankelijk voor iedereen. Met name de bewoners van de
32 slaaphuisjes op het Nollestrand mogen in de het toeristenseizoen hun auto’s parkeren op het afgesloten terrein naast de tennisbaan.
In de overeenkomst tussen gemeente en tennisclub werd al gesteld dat het parkeerterrein niet alleen bestemd
is voor de tennissers maar ook… voor anderen! Welke anderen?, vroeg iedereen zich af. Nu, na bijna een jaar,
is er eindelijk een beslissing genomen: van 1 april tot 31 oktober kunnen ook de toeristen, die de slaaphuisjes op het Nollestrand bewonen, terecht op het parkeerterrein.
De verdeling is simpel: vijftig procent van de 30 parkeerplaatsen voor de tennisclub en vijftig procent voor de
slaaphuisjes. Maar in de praktijk zal dit betekenen dat de toeristen meer plekken in beslag kunnen nemen,
want er staan nu zelden meer dan zeven à acht auto’s van de tennissers op het terrein.
Eigenaar Leendert van Nieuwenhuijzen van de strandhuisjes kan opgelucht adem halen: ’Ik heb lijdzaam moeten toezien dat alle parkeerplaatsen onder aan de zeewering bij de tennisbaan verdwenen. We hebben er bij de
gemeente met klem op aangedrongen ook een oplossing voor ons te vinden. Eindelijk is de kogel nu door de
kerk: we mogen op het afgesloten terrein parkeren’.
Aanvankelijk was er sprake van dat het parkeerterrein zeven maanden (van oktober tot en met april) voor
iedereen toegankelijk zou zijn. ’Maar’, zegt wethouder Rob van Dooren, ’op alle parkeerterreinen van het
waterschap langs de kust geldt betaald parkeren van 1 april tot 31 oktober. We willen diezelfde periode aanhouden voor het parkeerterrein bij de tennisbanen’. En dus is het terrein slechts vijf maanden toegankelijk
voor iedereen.
Buiten het afgesloten parkeerterrein zal er nog tenminste één parkeerplaats voor gehandicapten komen.
Daarvoor geldt: wie het eerst komt het eerst maalt. Eén plek is wel erg weinig, maar ambtenaar Steven
Meerberg laat weten dat ook dit volgend jaar geëvalueerd zal worden. Wij weten nu al dat er vraag zal zijn naar
meer plaatsen voor mensen met een parkeerkaart voor gehandicapten.

*
*
*
*

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
De koersbal groep van woensdagmiddag is nog op zoek naar enthousiaste spelers.

Vaste activiteiten in Campus de Ruyter
Ma.morgen 10.00-12.00 senioren bridgemorgen
Ma.middag 13.30-15.30 senioren creamiddag
Ma.middag 14.00-16.00 computer instr.-mevr. Wagenaar
1e di. vd mnd: 10.00-12.00 computer overleg
3e di. v.d. mnd. op afspraak
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.middag
zanggroep ’Zokantook’
tel. 0118-463250
Ma.avond
bridgegroep ’Scaldis’
tel. 0118-474666
Di.avond
Weight Loss Challenge
tel. 0118-625282
Bijzondere activiteiten Stichting Majoraat

22 juli:

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

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

Bibliotheek
Ma.middag
bieb 50+
Di.middag
bieb 50+
Do.morgen bieb 50+

cabaretgroep Out of Controle
koersbal
computer gev. dhr. Keulemans
line-dance voor senioren
crea diverse technieken
computer begin. mevr. Verboven
de Zingende Zilvermeeuwen
koersbal
14.00-16.00 u.
14.00-16.00 u.
10.00-12.00 u.

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

www.racketcentrum.com

0118-414957

Open 17.00 uur Barbeque 18.00 uur. Donateurs 12,50 euro, anders 15,00 euro

Paraplu - openingstijden

Ook voor feesten en partijen

Extra activiteit:
22 aug.: start cursus Psychologie door Tresi Barros en Isaak
02 sept.: start cursus Reiki voor Ouder & kind door Tasja Hut
06 sept.: start cursus Chakra tekenen door Tasja Hut
07 sept.: Intuïtieve ontwikkeling nr. 7 door Tresi Barros en
Isaak
10 sept.: bijeenkomst Santa Mama del Rosa door Alex Hegie
11 sept.: workshop Geluk inademen voor kinderen door
Kelsang Namkhyen
11 sept.: Geluk inademen voor volwassenen door Kelsang
Namkhyen
14 sept.: privéconsulten Koffiedik lezen door Tulay

De Foto Van Fons

De volgende wijkkrant verschijnt half september 2011.
Hebt u een bijdrage, stuur die dan vóór 16 augustus 2011 naar ons toe.
Ons redactieadres is: Goeman Borgesiusstraat 59, 4384 JM Vlissingen
klavervier2010@hotmail.com

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

487000
487241
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

10% - 75%
OPRUIMING
korting!!!

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

Goulasch-kanon neemt taken over

’Vandaag hoeven we niet te koken’
In Nederland heet het een militaire veldkeuken en in Duitsland noemen ze het ’eine
Gulasch Kanone’: het groene gevaarte dat Paauwenburger Alan Bakx achter zijn even
zo groene jeep van de Mercedes G-klasse heeft hangen. Met deze mini-colonne, die een
gewicht heeft van bijna vijf ton, rijdt hij vanaf dit voorjaar langs Walcherse campings.
Dat wil zeggen, hij bezoekt er campings mee die niet over een eigen restaurant beschikken. En dat onder de naam ’Lekker Ge(s)maekt’.

Alan Bakx is veteraan uit de tijd dat Nederland militaire
steun gaf aan de humanitaire UNHCR-operatie in
Bosnië, onder de VN-vlag. Hoewel hij chauffeur was,
leerde hij er ook omgaan met militaire keukenapparatuur.
Bekijken we het ’goulasch-kanon’ van dichtbij, dan
blijkt het een technisch prachtig apparaat te zijn. Wat
meteen opvalt, is de zeer zware constructie van het
geheel: een enorm, verstelbaar dissel; de zware as en
terreinbanden en... de grote, opvouwbare schoorsteen.

keuken te koop was. Die is afkomstig uit de tijd van de
koude oorlog en heeft in feite alleen staan wachten op
dingen die gelukkig nooit zijn gebeurd... Het apparaat is
dus enkele tientallen jaren oud, maar in feite gewoon
nieuw, met alles erop en eraan!’, aldus Alan Bakx.
Verder vertelt hij dat het lang heeft geduurd goedkeuring
op een bedrijfsplan te krijgen, omdat zijn idee nogal
uniek was (wie begint er nu aan zoiets?) en vervolgens
alle vergunningen te verkrijgen die nodig zijn om mobiel
te gaan koken. Ook wilde de rijksverkeersinspectie

Het ’goulasch-kanon’ van dichtbij blijkt een technisch prachtig apparaat.

Met deze keuken kun je zonder problemen door nagenoeg onbegaanbaar terrein racen en daarna probleemloos een maaltijd koken voor honderden manschappen!
Dat koken gebeurt in militaire omstandigheden door het
dubbelwandige systeem, dat gevuld is met thermische
olie, te verhitten met branders die gestookt worden op
dieselolie. Om het campingklimaat aangenaam te houden gebruikt Bakx overigens gasbranders.

Groen wordt wit

’Ik heb dit idee al meer dan een jaar, maar het duurt een
hele tijd om aan het materiaal te komen. De jeep heb ik
opgehaald in Friesland. Hij stond daar in opslag bij
Domeinen.
Met de jeep ben ik naar Leipzig gereden, waar de veld-

per kind) een maaltijd, zoals die ook te velde zou worden gekookt, en die in groepsverband wordt genuttigd.

Kicken in een jeep

’Toen ik met dit idee langs ging bij de kleine campings
op Walcheren, kreeg ik bijna overal positieve reacties.
Niet alleen dat ik kwam koken, maar vooral de manierwaarop, vond men geweldig. Ik merk inmiddels dat
zodra ik aankom, de mensen op mijn materiaal afkomen. Mannen herkennen veel van vroeger en kinderen
mogen van mij in de jeep zitten. Ervaren caravanrijders
mogen wat mij betreft de hele zaak op de plaats
manoeuvreren; het geeft hun een kick om eens te rijden
in zo’n dikke jeep. Inmiddels heb ik een vliegende start
gemaakt en ik merk dat er ook belangstelling is buiten
de campingsector. Men kan mij dus ook verwachten bij
gebeurtenissen die variëren van ringrijden tot autobeurzen en alles wat daartussen zit!
Overigens, mijn eerste optreden was in Paauwenburg’,
zo zegt Alan, ’waar ik heb proefgedraaid bij
Koninginnedag’.

Foto: Sjaak van der Linde

natuurlijk het geheel kritisch bekijken, alvorens er officiële kentekenplaten aan konden worden gehangen...
’Het is trouwens onderdeel van het bedrijfsplan dat jeep
en keuken, die nu nog militair-groen zijn en dus een
soort ”oorlogsuitstraling” hebben, in VN-wit worden
gespoten. Dat gaat volgend jaar gebeuren als het allemaal een beetje meezit. Mijn logo is al gebaseerd op dat
van de VN. Door wat ik allemaal heb meegemaakt in de
Joegoslavische burgeroorlog, kies ik met heel mijn hart
voor vrede in plaats van vechten, vandaar..., aldus Bakx.
Het motto waaronder hij de campings bezoekt is: ’schuif
eens aan bij Lekker Ge(s)maekt’.
Eigenaren van campings nemen contact met hem op als
er belangstelling is van voldoende mensen. Hij verzorgt
dan voor een bedrag van 11 euro per volwassene (5 euro

Alan’s eerste optreden was in Paauwenburg tijdens de Koninginnedag.

Foto: Ali Rozeboom

Lekker Vers, Voordelig
en Vriendelijk;
dat is waar EMTE Supermarkten voor staat. We zijn niet alleen
meerdere malen uitgeroepen tot de beste verssupermarkt
van Nederland, we zijn bovendien een gezellige en
voordelige supermarkt waar u boodschappen kunt doen
voor al uw dagelijkse behoefte.

Conny Vos, van de ”Paauwenburgse” camping De Lange Pacht helpt mee; Alan Bakx rechts.

Smikkelen

’Dit is eens heel wat anders’, zegt Conny Vos, van de
’Paauwenburgse’ camping De Lange Pacht. Enthousiast
als ze is, helpt ze Alan bij het klaarmaken van de groenten. De pot schaft vandaag chili con carne en het is al
voor de derde keer dat Lekker Ge(s)maekt deze camping
aandoet. ’Dit soort activiteiten is goed voor de camping
en de campinggasten.
Zelf hebben we geen restaurant, maar nu zitten een

> Vrij parkeren
> Fotoservice
> Pinservice
> Slijterij
> BBQ verhuur

Badhuisstraat 6 0118 55 25 47
van Hogendorpweg 93 0118 46 57 81

(alleen Koudekerke)

Foto: Sjaak van der Linde

of acht van april tot november op de camping: ’Ik eet al
voor de tweede keer mee; het is leuk om op deze manier
ook andere kampeerders te leren kennen’.
Twee Vlaamse gezinnen uit Londerzeel zitten met z’n
negenen lekker te smikkelen. ’We zitten hier tien dagen,
niet al te ver van huis, en toch vlak bij de zee. We houden van de rust op een kleine camping voor ons hoeft
dat niet, disco’s en zo. Helemaal mee eens, zeggen de
vrouwen en wij hoeven vandaag tenminste niet te
koken!’

Twee Vlaamse gezinnen uit Londerzeel zitten met z’n negenen lekker te smikkelen.

> Drogisterij
Emte Koudekerke
Emte Vlissingen

heleboel mensen samen te eten. Men leert elkaar wat
beter kennen en dat is prima voor de sfeer. Ik vind dus
dat Alan een uitstekend initiatief heeft genomen’. Kees
van Hamont uit Waalwijk, ook wel de ’burgemeester van
de camping’ genoemd, beaamt dit. Hij staat al een jaar

Openingstijden
maandag t/m vrijdag:
8.00 uur - 20.00 uur
zaterdag:
8.00 uur - 17.00 uur

Foto: Sjaak van der Linde

Meer dan tien manieren om sneller van A naar B te komen

Ook Paauwenburgers denken als olifanten

Typ bij Google ’Olifantenpaadjes’ in en gij zult vinden. Tientallen, nee honderden,
pagina’s zijn er aan gewijd, vooral nadat Jan-Dirk van der Burg er kortgeleden een
fotoboek over publiceerde dat meteen tot een tweede druk heeft geleid. Dat gebeurde
vooral nadat het tv-programma De Wereld Draait Door er aandacht aan besteedde en
Maarten ’t Hart er filosofische beschouwingen aan wijdde. Er is inmiddels een tentoonstelling en er wordt druk gediscussieerd over de vraag of niet veel beter moet worden gekeken naar logisch gedrag van mensen. Olifantenpaadjes zijn overal waar mensen van A naar B gaan, dus moeten er ook in Paauwenburg te vinden zijn. Op zoek dus.
O ja, voordat we het vergeten, Olifantenpaadjes zijn
paadjes die niet door stedenbouwkundigen of stratenmakers zijn bedacht, integendeel. Het zijn paadjes der
logica: waarom zouden we lopend of fietsend omwegen
maken, terwijl we ook rechtdoor kunnen. We snijden
dus met z’n allen bochten af, we gaan recht door een
bosje in plaats van eromheen en als ergens zo’n roodwitte plank de rechtstreekse doorgang belemmert, dan
is er meestal een manier om er langs te fietsen.

Wij mensen doen dus net als olifanten: we gaan recht op
ons doel af, zoals onze natuurlijke drang ingeeft en we
laten ons niet dwingen routes te gebruiken die niet stroken met ons instinct.
En ja hoor, ook in Paauwenburg zijn olifantenpaadjes.
Een stuk of vijftien hebben we er gevonden. Enkele voldoen aan iets merkwaardigs dat Maarten ’t Hart signaleerde: je zou denken dat de paadjes kaarsrecht zijn,
maar vaak is dat niet het geval; de langere paadjes hebben vaak een flauwe bocht...

Olifantenpad met monumentenstatus: de ingang
vanaf de Van Woelderenlaan naar het saunapark was
vroeger gebarricadeerd met een hek om fietsers de
directe doorgang te belemmeren. Het hek is voor de
helft weggehaald, maar het olifantenpad dat om het hek
heen leidt, ligt er - hoewel thans in onbruik - nog steeds.

Hieronder is de volledige oogst van een dagje speuren
door Paauwenburg vermeld:
Het langste en mooiste pad: vanaf de Offenbachlaan
naar het Offenbachpad. In gebruik bij voetgangers en
fietsers. Voldoet aan de merkwaardigheid dat veel paden
een flauwe bocht hebben.
Een zeer logisch pad: vanaf de achterkant van de
huizen aan de Grieglaan naar de Paauwenburgweg.
Zonder dit pad moet je een enorme omweg maken!
Voetbal- en hondenpad: tegenover de Rossinilaan
gaat een smal pad door de bossages richting het
’Paauwenburgpark’. Vermoedt wordt dat het in gebruik
is bij hondenuitlaters én bij voetballers.
Vlissingse Kleiweg/Paauwenburgweg: Een typische afsnijding voor fietsers - ze rijden om het hek heen.
Rechts van het hek is een pad in ontwikkeling dat leidt
naar het park.
Verkeersvriendelijk olifantenpad: een roodwit
hek markeert het pad vanaf de Mendelsohnlaan naar de
Galgeweg; onbelemmerd kunnen fietsers het zowel links
als rechts passeren. De perfecte oplossing!
In de nabijheid ligt trouwens nog een pad waarmee een
’barricade’ vanuit de omgeving MendelsohnlaanGalgeweg kan worden omzeild.
Fotogeniek pad: een prachtig pad ligt vanaf het
Chopinpad richting Verdilaan. Vooral in gebruik bij fietsers. Goede wijn behoeft geen krans!
Zeer praktische paden: vanaf de rotonde aan de Sloeweg
lopen twee zeer efficiënte voetpaden naar het saunapark. Hoe moet je immers, met of zonder hond, een
beetje snel in dit park komen vanuit de aanliggende
wijk?

Olifantenpaden met officiële status: er zijn ons
twee paden bekend die nu betegeld zijn, maar die zijn
begonnen als olifantenpad, namelijk een kleine doorsteek vanuit de Goeman Borgesiusstraat naar de garages
op het eerste pleintje (vanuit Chopinlaan gezien) en een
paadje komend vanuit de Aalbersestraat richting parkeerterrein Theo Thijssenschool.

Gewoon logisch, pad vanaf Offenbachlaan naar Paauwenburgweg.

Nu echt pad bij Theo Thijssenschool.

Tenslotte houden we ons aanbevolen voor meer speurwerk naar olifantenpaadjes in Paauwenburg. Informatie
kan worden doorgegeven naar het e-mailadres van deze
krant, graag met overtuigend bewijs, namelijk een foto.

Verkeersveilige oplossing aan Galgeweg.

De oogst

We hebben vier verschillende vormen van olifantenpaadjes aangetroffen: paadjes die vooral door voetgangers worden gebruikt; paadjes die meestal worden
gebruikt door fietsers én voetgangers; voormalige olifantenpaadjes die uiteindelijk door de gemeente van tegels
zijn voorzien en tenslotte een niet meer in gebruik zijnd
paadje.

De mooiste, Offenbachlaan naar Offenbachpad.

Dan maar een echt paadje gemaakt (Goeman Borgesiusstraat).

Zo doe je dat vanaf Chopinpad naar Verdilaan.

Honden- en voetbalpad naar Paauwenburgpark

.Zo doen we het al jaren...

Vanaf rotonde naar saunapark.

Vol door de bocht naar de Galgeweg.

Van keuken
tot badkamer:

een grote rijkdom aan varianten

Manuele Therapie
4HU\LSL;OLYHWPL
Kinderfysiotherapie
2PUKLYM`ZPV[OLYHWPL
Geriatrische
Fysiotherapie
.LYPH[YPZJOL-`ZPV[OLYHWPL

Dreesstraat
2 / 4384 DC Vlissingen
+YLLZZ[YHH[+*=SPZZPUNLU
T:
(0118) - 465474 / F: (0118) - 463487
;!-!
E: info@fysiopaauwenburg.nl
,!PUMV'M`ZPVWHH\^LUI\YNUS

www.fysiopaauwenburg.nl
^^^M`ZPVWHH\^LUI\YNUS

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)

Restaurant Terra Mare
Nieuwendijk 14, 4381 BX Vlissingen
Tel. 0118-413883
www.terramare.nu - info@terramare.nu

Ingezonden mededeling

Koninginnedag 2011 werd mede mogelijk gemaakt door:

Hoofdsponsoren: De Fietsenmakker, rijwielhandel, l’escaut woonservice. Sponsoren: Supermarkt Emté
Paauwenburg; Hans Vers, groenten- en fruithandel; Autoschade Van den Berg Vlissingen bv; Chinees Restaurant
De Lange Muur; Videotheek Filmclub Paauwenburg; Jeremiasse Fiets en Fitness; Schoonmaakbedrijf Delta;
Kringapotheek Paauwenburg; Kapsalon De Kapperij; Schoonheidsinstituut Swaenenburgh; Sporthal
Racketcentrum Vlissingen; Gemeente Vlissingen; Jeremiasse Care2Move; Recreatiepark De Kanovijver; Firi den
Hoedt; Bliek Meesterbakkers; Eetcafé Succes; Nagelstudio Tyro; Bloemenhuis Mies; Autobedrijf Murre; Kapsalon
Ellen; Kapsalon Netwakwou; Security Plus; Dieet O.K.; Petra ten Hacken, voetreflextherapie; Kapsalon Karin; Mol
Makelaardij; Theo Kerkhove, kunstschilder; Schoonheidssalon Dianne

ieuws van de wijkraad

door Henk van Vlimmeren

Burgemeester op openbare vergadering

Op de openbare vergadering van 16 mei de wijkraad
konden de bewoners van Paauwenburg kennis maken
met onze nieuwe burgemeester René Roep. Hij is blij
met de activiteiten in de wijk zoals Koninginnedag en de
nieuwjaarsreceptie ook heeft hij oog voor de problemen
in de wijk met de jongeren.
Hij uitte zijn ongenoegen over het artikel in de wijkkrant
Klaver Vier waarin kritiek werd geleverd op de parkeersituatie bij de tennisvereniging DOS. In verband hiermee
werden afspraken tot een gesprek gemaakt zowel met de
wijkkrant als de wijkraad.
De presentatie van het vervoersplan werd gegeven door
de heren Beenhakker en Slager van de gemeente. Er
werd veel informatie verstrekt over de plannen die
bestaan om kruispunten en uitvalswegen aan te passen
waarmee een aantal problemen en gevaarlijke situaties
kunnen worden opgelost.

het wijkje tussen de Piersonstraat en de Albardastraat.
We hebben dit probleem weer besproken met de
gemeente en ons is toegezegd dat er handhaving zal
plaatsvinden. Na de schoolvakantie zullen we ons verzoek herhalen.

Fietspad van Woelderenlaan

Er waren al geruime tijd klachten over de slechte kwaliteit van het fietspad langs de van Woelderenlaan. Ons
contact met de gemeente heeft er toe geleid dat op 9 juni
met de verbetering werd gestart en er wordt naar
gestreefd om het werk op 30 juni af te ronden.

Bibliotheek

Ook de wijkraad heeft een indringende brief aan de
gemeente geschreven om de centrale bibliotheek te
handhaven. U heeft inmiddels in de media kunnen zien
dat aan het verzoek van ons en vele andere is voldaan.

Ook de verbetering van de fietspaden kreeg veel aandacht. En weer moest worden vastgesteld dat het vooral
de verkeersdeelnemers zijn die de grootste verantwoordelijkheid dragen. Met twee scholen in de wijk kunnen
we daar allemaal over mee praten. De bezoekers van de
vergadering hebben inmiddels een verslag thuis ontvangen.

Parkeren bij DOS tennispark
vijf maanden mogelijk

Enkele maanden geleden heeft de wijkraad een brief aan
de gemeente gezonden waarin met redenen omkleed
bezwaar werd gemaakt tegen de afsluiting van de parkeerplaats bij het tennispark van DOS. Op 9 juni heeft
een bespreking plaatsgevonden tussen de wijkraad en
wethouder Rob van Dooren waarin de bezwaren werden
toegelicht.

Observaties

Een vraag aan de melkboer

door Jan van ’t Eiland

’Stad aan zee’, zo noemt Vlissingen zich tegenwoordig. Jammer dat deze slogan in de plek is gekomen van de
mooie alliteratie ’Vlissingen bruisend als de branding’. Naar het waarom hiervan kan men slechts gissen,
maar het zal toch niet zo zijn dat Vlissingers moeten vinden dat het bruisende deze stad heeft verlaten?
Dat Vlissingen aan zee ligt is natuurlijk zo klaar als een klontje en eerlijk gezegd vind ik de ’vondst’ om dit op
grote borden aan te kondigen niet echt creatief. Hoogstens, zo zou je kunnen zeggen, scharen wij ons hiermee
in een reeks namen zoals daar al zijn Egmond aan Zee, Bergen aan Zee, Katwijk aan Zee en Stad aan het
Haringvliet.
Vlissingen Stad aan Zee: het ligt er zo dik bovenop dat ik onwillekeurig moet denken aan een melkboer die
ooit een bordje in zijn etalage plaatste met de tekst ’heden verse eieren te koop’. Maar bij nadere beschouwing haalde hij ’heden’ weg, want ’verse’ slaat immers al op heden. Vervolgens verwijderde hij ook ’verse’ eventuele klandizie mochten eens denken dat hij ook niet-verse waar verkocht... Bleef over: ’eieren te koop’
en dat was ook onzin, hij verkócht natuurlijk eieren, in plaats van dat hij ze ínkocht.
Resteerde ’eieren’ en ook dat haalde hij weg, met bordje en al: iedereen kon toch weten dat hij eieren verkocht! U voelt hem dus al aankomen, dat bordje ’Stad aan Zee’: we moeten die melkboer maar eens vragen
wat hij er van vindt.
O ja, weet u wat ’Grad na Moru’ betekent?
Het is Servo-Kroatisch voor ’Stad aan Zee’. De Internationale Dansgroep Vlissingen heeft ook een theatergroep
en omdat die veel Balkandansen uitvoert heet hij al jarenlang ’Grad na Moru’oftewel ’Stad aan Zee’, lang voordat een creatieve geest Vlissingen van een nieuwe slogan voorzag!

De complete afsluiting ongedaan maken bleek vooralsnog niet mogelijk om dat de afsluiting in een raadsbesluit is vastgelegd. Het was namelijk de bedoeling om de
smalle weg door het natuurgebied autoluw te maken.
Vooral in het zomerseizoen zou de weg en de omgeving
daarvan te zwaar worden beslast door komend en gaand
verkeer waardoor ook onveilige situaties zouden ontstaan. Wethouder van Dooren betreurde het dat de communicatie naar de burgers daarin tekort is geschoten.
Toch heeft de bespreking nog een goed resultaat opgeleverd. Vijf maanden lang wordt de parkeerplaats gratis
voor iedereen. Allen gedurende het zomerseizoen blijft
de parkeerplaats gereserveerd voor DOS-leden en huurders van de slaapstrandhuisjes op het Nollestrand. Over
twee jaar zal dan worden bekeken of er verandering in
de situatie moet komen.

Ten behoeve van mensen met mobiliteitsproblemen
wordt een aparte parkeerplaats aangelegd die het gehele
jaar toegankelijk is.
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Laat je verrassen in de winkel vol ambachtelijk
en ovenverse lekkernijen van

Echte Bakker Piet Daane
Met elke dag een
ovenverse aanbieding...

online winkelgemak: www.pietdaane.nl/shop/
Piet Daane
Piet
Daan
Daan
aane
e De
eE
Echte
ch Bakker - www.pietdaane.nl - info@pietdaane.nl
Vlissingen (Paauw
(Paauwenburg): van Hogendorpweg 97 - Tel.: 47 19 63
Walstraat 66 - Tel.: 41 21 24

Nieuw adreslijst voor de vergadering

Door allerlei omstandigheden is de aankondiging van de
openbare vergaderingen recentelijk niet optimaal
geweest. Het secretariaat werkt op het ogenblik aan een
nieuwe verzendlijst voor de agenda zodat wij voor de volgende vergaderingen meer mensen zullen bereiken.
Mocht u op die lijst willen staan geef dan uw complete
adres, inclusief e-mail adres door aan:
h.a.van.vlimmeren@hetnet.nl of Troelstraweg 379,
4384 GT Vlissingen.

Verkeersoverlast Piersonstraat
en omgeving

Ouders die kinderen naar de Theo Thijssenschool brengen zetten hun auto regelmatig op de gekste plaatsen in
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Behandeling op afspraak
Brahmslaan 7- Vlissingen
Telefoon 411899
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Waarom in Paauwenburg?

Straatnamen verklaard

Bij een aantal van zo ongeveer 200 fietsen denk je al snel aan een rijwielstalling
of een fietsenwinkel, maar niet aan een gewoon rijtjeshuis in onze wijk
Paauwenburg. Toch herbergen Maatje en Jan Aantjes daar zo´n 200 fietsen in
alle soorten en maten. De fietsen in de voor- en achtertuin (twaalf stuks) zijn
dan nog niet meegerekend. De verzameling van Maatje en Jan loopt uiteen van
fietsen op ware grootte tot tweewielers die verwerkt zijn in een oorhanger.

Maatje, een nakomeling van het geslacht Aarnoutse, waar onlangs in deze wijk zelfs een fiets- en voetgangersbruggetje naar genoemd is, verteld dat het allemaal jaren geleden begonnen is. In Roermond zagen ze
een modelletje staan waar het klederdrachtpoppetje dat ze van een tante kregen, precies in paste. Het betreffende fietsje met pop staat nog steeds op een prominente plaats in de huiskamer. De fiets is in de kamer
beeldbepalend. Langs de wanden staan vitrinekasten met fietsmodellen uit de hele wereld. Maar ook op de
vensterbanken en aan de wand zijn ze er: fietsen. Zelfontworpen verjaardagskalenders met fietsafbeelding
en de foto met Maatjes ouders: moeder in Walcherse dracht en naast de fiets. Veel modellen zijn gekocht,
maar Jan knutselt zelf ook nogal eens wat in elkaar. Rondom de keukenklok heeft hij een fiets geconstrueerd. In de achtertuin staat een kindermodel bakfiets als bloembak. Lachend verteld hij dat de verkoper van
een kinderfiets bijna een appelflauwte kreeg toen hij hoorde dat het plan was om het fietsje in twee stukken
te zagen.

Veel van de fietsen in de woonkamer zijn functioneel. (de slaapkamer is fietsvrij). Ze hebben verschillende
bloembakfietsen, een fietsenflessenrek, een sigarettenaansteker en een (fiets)klok. Met veel enthousiasme
tonen Maatje en Jan verschillende modellen: een riksja gemaakt van een bierblikje naast een kunstwerkje
van een zilversmid uit Schoonhoven en een kostbare fiets gemaakt door een glasblazer. Voor het raam een
raamwerk met silhouet van een fietser. Als het beweegt gaat hij fietsen. Een exemplaar van klei, gebakken in
Bangladesh en een aantal ligfietsen van de hand van een Vlissingse amateur-tingieter. Opa en oma fiets, zoals
de kleinkinderen hen noemen, hebben een tinnen bord laten maken met hun namen en twee fietsen erin.
In Portugal lieten ze een pottenbakker twee tegeltjes maken met een afbeelding van een fiets. Ook de modellen, ooit verkocht door de fietsersbond (toen nog ENFB) ontbreken niet in de verzameling.
Maatje is het fietsen met de paplepel ingegoten. Jan is pas later, na zijn brommer- en tractorperiode, voor
de fiets gevallen. Ze hebben dertien jaar in Brazilië een boerenbedrijf (met varkens en zijderupsen) gehad
en in die tijd niet gefietst, vanwege te grote afstanden en slechte wegen. Jan vertelt over een werknemer van
ongeveer 40 jaar, die een fiets had en over een afstand van 13 km. kwam lopen met de fiets aan zijn hand.
Daar moest zijn baas hem leren fietsen!
Jan en Maatje Aantjes wonen in de Oudstraat sinds de bouw van de huizen door l’escaut. Zij kozen voor een
hoekhuis met uitbouw en garage, want hun vier kinderen woonden toen nog allemaal thuis. Na een jaar
trouwde de oudste dochter Marian met haar Edwin en later trouwde zoon Henk met Suzan. Hun dochter Ida
ging in Utrecht studeren en op kamers wonen en Willem ging ook het huis uit. Ondanks dat Jan in september 65 jaar wordt en niet meer werkt hebben ze toch niet zoveel tijd over. Als vrijwilliger brengt hij maaltijden rond en ze passen dikwijls op de kleinkinderen. Daar hebben ze er inmiddels vier van. Maatje werkt
eenmaal per week als vrijwilligster in de Wereldwinkel en sinds het jaar 2000 is zij de koster - of is het kosteres?- van de Open Hofkerk. Dat houdt in dat zij aanspreekpunt is, zij zorgt ervoor dat alles netjes is, regelt
de bezetting en ze zet alles klaar voor een vergadering of begrafenis.
Nu ze met z’n tweetjes zijn gaan ze graag een eind fietsen of met de caravan op pad, maar wel naar een plaats
of streek waar gefietst kan worden. Thuiskomen van een vakantie vinden ze ook altijd fijn, want ze moeten
er niet aan denken om ooit te verhuizen uit deze wijk.

De Van Reenenstraat. Men komt van de Sloeweg de Dreesstraat in en rijdt door tot
bijna aan de Cirkel. Linksaf slaat men de Van Reenenstraat in, een lichte, ruime straat
die doorloopt tot de Van Halstraat.
Jonkheer Meester Gerlach Cornelus Joannes van Reenen werd geboren in Amsterdam op 30 september 1818 en
overleed te ’s-Gravenhage op 31 mei 1893. Hij was een Nederlands politicus.

Van Reenen was een onafhankelijke gematigde conservatief en een steunpilaar van Koning Willem III. Zowel zijn
vader als zijn schoonvader waren Tweede Kamerlid. Hij was aanvankelijk advocaat en later burgemeester van- en
Tweede Kamerlid voor de gemeente Amsterdam. Zijn burgemeesterschap werd gekenmerkt
door zijn weerstand tegen de gevolgen van de Gemeentewet van J.R. Thorbecke, waardoor hij
niet alléén de stad kon besturen, maar de macht met de wethouders en de gemeenteraad
moest delen. Toen Willem III in 1853 het vertrouwen in Thorbecke opzegde wegens het niet
adequaat reageren op het herstel van de bisschoppelijke hiërarchie in Nederland zag Van
Reenen zijn kans schoon en werd door de koning benoemd tot minister van Binnenlandse
Zaken in het nieuwe Kabinet Van Hall - Donker Curtius. Daarna was hij enige jaren een tamelijk soepele Tweede Kamervoorzitter.
Hij weigerde in 1856 een verheffing tot baron, maar werd in 1876 wel verheven tot jonkheer.
Als vice-president van de met het Koninklijk gezag beklede Raad van State fungeerde hij in de nadagen van Willem
III in feite als onderkoning van Nederland. Na het overlijden van koning Willem III was hij voorzitter van de voogdijraad van de minderjarige koningin Emma.
Jonkheer Van Reenen was: burgemeester van Amsterdam 1850-1853, Minister van Binnenlandse Zaken 1853-1856,
Voorzitter van de Tweede Kamer 1858-1869, Vice-president van de Raad van State 1876-1893
Hij is gehuwd te Utrecht op 7 mei 1842 met Clara Frederica van de Poll.
Ze kregen 10 kinderen, vier zoons en zes dochters.
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Kinderopvang Walcheren 0118-614 532
www.kinderopvangwalcheren.nl

Kinderdagverblijf Peuterspeelzaal Buitenschoolse opvang

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

Voor al uw schilderwerk
binnen en buiten
06 - 29145706

Familie Heyndricx

door Jaco Simons

Eigenaar van een landgoed in Koudekerke, in zeventiende eeuw

Tot nu toe was ik in de veronderstelling dat zeventiende-eeuwer Simon Heyndricx de
grondlegger was van het landgoed in Koudekerke, dat later Paauwenburg zou gaan
heten. Onlangs stuitte ik echter op een meer dan 400 jaar oud document, waaruit
bleek dat niet Heyndricx, maar de grootvader van zijn vrouw de grondlegger was.
Paauwenburg is dus nog een stuk ouder dan verondersteld!Omdat het onderzoek naar
grondlegger Bartelmeeus Jans nog gaande is, zal ik een volgende keer over hem schrijven. In dít artikel wil ik ingaan op de genoemde Simon Heyndricx en zijn nakomelingen. Zijn familie was tussen 1611 en 1681 eigenaar van ’een landgoed, met herenhuis,
boerderij en boomgaard’ in Koudekerke. Op die plek is een groot deel van onze wijk
gebouwd. Leden uit het geslacht Heyndricx hadden in de zeventiende eeuw hoge functies binnen de Westwatering van Walcheren. Zowel Simon Heyndricx als zijn zoon Jacob
Heyndricx waren eerst vele jaren ’gezworene’ en daarna ’dijkgraaf’ van het toenmalige waterschap.
Waterschappen behoren tot de oudste instituties van het
Nederlandse staatsbestel. Zij hebben de taak om
namens de bewoners van een bepaald gebied de waterhuishouding te regelen.
In polders behelsde dat in eerste instantie de zorg voor
de waterstand. Dat was erg belangrijk omdat grote delen
van Walcheren laaggelegen waren.
Het is de bedoeling dat er balans in de waterstand wordt
bereikt; niet te hoog, maar ook niet te laag. Gemalen
zorgen daar nu voor. Vóór 1929 was dat op Walcheren
wel anders. Vooral in de winter stonden grote delen van
Walcheren blank, ondanks het feit dat men probeerde
de afwatering goed te regelen.

Over waterbeheer op Walcheren

Het instituut ’Polder Walcheren’ werd opgericht in 1511
en kunnen we beschouwen als de voorloper van de voormalige waterschappen ’Walcheren’ en ’Zeeuwse
Eilanden’. Op 1 januari 2011 maakten we de ultieme
fusie van waterschappen in Zeeland mee, onder de
naam ’Scheldestromen’.
De Polder Walcheren bestond uit vier wateringen:
Westwatering, Zuidwatering, Oostwatering en De Vijf
Ambachten (dat het noordelijke deel van Walcheren
bestreek). Daarbinnen bestonden verschillende functies, waarvan een aantal oude namen nog steeds wordt
gebruikt: dijkgraaf, gezworenen - een groep van bestuurs

Afb. 4: Legaat van Jacob Simon Heyndricx, 1671. Michiel de Ruyter staat er onder!

Afb. 2: Kaartdetail (1641). Op het moment dat Christoffel Bernaerds
zijn Walcherenkaart vervaardigde, was Simon Heyndricx eigenaar
van het landgoed (links naast no. 6) tussen Swanenburg en
Lammerenburg. Enkele jaren later zou zoon Jacob zijn vader opvolgen.

van ongeveer 11 gemeten, dat is omgerekend nog geen
4,5 hectare.
Heyndricx trouwde met Andriesken Huygens, een kleindochter van de in de inleiding genoemde grondlegger
Bartelmeeus Jans. In 1611 kreeg Heyndricx het landhuis, de boerderij en het bijbehorende land in
Koudekerke van zijn schoonmoeder Neelcken
Bartelmeeus in de schoot
geworpen.
Neelcken was in 1608
weduwe geworden van
Huyge Andries. (afb. 1) De
omvang van Simons landgoed groeide in de loop
der tijd uit. Het geheel zou
overigens pas aan het
einde van de zeventiende
eeuw, onder Willeboort du
Bon, Paauwenburg gaan
heten.
Op de kaart van Walcheren van Christoffel Bernaerds uit 1641 (afb. 2) de eerste gedetailleerde
landkaart van ons eiland staat het huis en het landgoed met boomgaarden
Afb. 1: Detail uit de Overloper (soort belastingregister) van 1622. Onderaan staat: ’Symon Heyndricx de aangegeven. We kunnen
(= van) Huge Andries’ (formeel had er moeten staan: de weduwe van Huge Andries). Aan de linker- vaststellen dat er een landkant staan zowel de boomgaard als de hofstede aangegeven. Simon was in die tijd al meer dan tien jaar
weggetje precies tusseneigenaar van het landgoed.
door liep. Het is best
leden die eerst uit acht, maar later uit zes personen mogelijk dat dit de latere baene (toegangslaan) werd,
bestond, bode, waterklerk, schutters en commies. De nadat het landgoed was uitgebreid tot aan de huidige
dijkgraaf bekleedde het hoogste ambt en was voorzitter Gerbrandystraat.
van het dagelijks en algemeen bestuur.
Later, op de kaart van Joan Blaeu uit 1662 kun je verschil opmaken tussen de omvang van de herenhuizen
Simon
van in de buurt liggende buitenplaatsen. Zwanenburg en
Simon Heyndricx werd vermoedelijk rond 1580 geboren Bossenburgh zijn van kasteelachtige allure, Lamen was afkomstig van Biggekerke. We komen hem tegen merenburg heeft een herenhuis van grote omvang. Het
in de administratie van de Westwatering van Walcheren. huis van het latere Paauwenburg - deze naam werd nog
In het zogeheten Dijkboek uit 1608 - een register, waar- altijd niet gebezigd - lijkt bescheiden. De interesse van
in eigenaren en hun landbezit werden genoteerd - lezen Simon Heyndricx lag bij de waterhuishouding van
we namelijk dat Simon in Biggekerke en Hoogelande Walcheren. Hij was daar 22 jaar beroepsmatig actief. In
land bezit. Het is slechts een bescheiden hoeveelheid 1620 werd Simon aangesteld tot gezworene van de
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Bellamypark 2 - 4381 CJ Vlissingen
tel.: 0118-412 132 - www.devissershaven.nl

Westwatering van Walcheren. Deze bestuurlijke functie
bekleedde hij maar liefst negentien jaar, waarna hij nog
een drietal jaren dijkgraaf was.
Samen kregen Simon Heyndricx en Andriesken Huijgens
de zonen Huyge en Jacob en een dochter, Neeltje. Of
beide Oost-Souburgers Jan Simon Heyndricx en Adriaan
Simon Heyndricx ook tot dit gezin behoorden, wordt
nergens bevestigd. Van zoon Huyge weten we dat hij verschillende malen schepen van de Landvierschaar
(rechtsprekend orgaan) te Vlissingen was. Hij bezat een
hofstede in Biggekerke, even ten zuiden van de nog
steeds bestaande molen van dat dorp. Bovendien had hij
veel land, voornamelijk in zijn woonplaats B’kerke,
zoals deze parochie destijds werd genoemd. Zijn vader
Simon was vanaf 1636 overigens voor de helft eigenaar
geworden van Huyge’s hofstede. De reden daarvoor is
niet bekend.

Dochter Neeltje had belijdenis gedaan in de kerk
Koudekerke. Nadat ze weduwe was geworden, hertrouwde Neeltje en keerde ze terug naar B’kerke. Bij haar

Het landgoed werd aangehouden als zomerverblijf. Strikt
genomen, kunnen we dus vanaf 1667 spreken van een
buitenplaats, in de juiste betekenis van het woord.
Jacob en Mayken werden ingeschreven als lid van
Nederduitse (Hervormde) Kerk. Mogelijk kerkten zij in
de Sint Jacobskerk of in de even verderop gelegen
Oostkerk. In het archief van de Diaconie van de
Hervormde Kerk van Vlissingen - die onder meer verantwoordelijk was voor de armenzorg - treffen we een
legatenboekje aan. In zijn sterfjaar 1671 doneerde Jacob

Afb. 3: Detail van een document waarin de eigenaren worden vermeld, die in de loop der tijd in een bepaald pand in de Slickstraet woonden. Aan het einde van de derde regel staan de vier woorden: aen Jacob Simons (zoon) Dijcgraef. De naam Heyndricx is weggelaten; zijn
functie wordt wel vermeld.

dood, kort daarna in 1656, liet ze drie jonge kinderen
na. Broer Jacob nam de taak van voogd op zich.
In dit verhaal is vooral Simon’s zoon Jacob van belang,
omdat hij circa 1644, na het overlijden van zijn vader, de
verantwoordelijkheid kreeg over het Koudekerkse landgoed.

Weduwe

Jacob Simon Heyndricx werd rond 1620 in Koudekerke
geboren en trouwde met Mayken Jacobs. In het lidmatenboekje van Hervormde Gemeente van Koudekerke
lezen we dat het echtpaar op 3 februari 1646 lid werd.
Jacob werd ”aengenomen met belijdenis” en Mayken
werd ”aengenomen met attestatie”. Dat laatste betekende dat Mayken als nieuw lid van de kerk in Koudekerke
werd ingeschreven met een bewijs van lidmaatschap van
een andere gemeente op zak.
Voor wat betreft de carrière van Jacob stuiten we op weinig verrassingen. Hij trad in de voetsporen van zijn
vader. Van 1650 tot 1664 was hij gezworene van de

De bronnen van dit artikel zijn te vinden in het
Gemeentearchief van Vlissingen en het Zeeuws
Archief in Middelburg.

Jacob

Autoruit stuk?
0800-0828

50 pond Vlaams. (afb. 4) Leuk detail is, dat de naam
Michiel de Ruyter op dezelfde bladzijde staat vermeld.
De zeeheld was overigens ruimhartig met giften aan
goede doelen.

Na Jacob’s overlijden bleef zijn weduwe Mayken nog tien
jaar lang eigenaresse van het landgoed. Zij hertrouwde
met predikant Andreas Snepius of eigenlijk Andrew
Snype. De naam van de Schotse dominee had een
Latijns tintje gekregen. Snype was tussen 1664 en 1686
voorganger van de Schotse gemeenschap in Veere.
Mayken ging in 1681 heen. De verkoop van het landgoed
in Koudekerke op 28 maart 1681 aan Willeboort du Bon
betekende het einde van het tijdperk Heyndricx, dat
ongeveer 70 jaar had geduurd.

Voor alle notariële diensten

Autotaalglas Vlissingen
Gildeweg 13 (bij het miro center)

0118 - 44 11 55
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Hermesweg
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0118-416763
Hermesweg
17, Postbus 369, 4380 AJ Vlissingen.
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www.tekenburowillems.nl - www.tekenburowillems.nl

Westwatering van Walcheren en besloot zijn loopbaan als
dijkgraaf, van 1664 tot 1668.
Een jaar voor zijn afscheid van de Westwatering betrok
Heyndricx samen met zijn vrouw een pand in de
Slickstraet (Slijkstraat) in Vlissingen. (afb. 3) Hun huis dat helaas niet meer bestaat - lag dus dicht bij het toenmalige monumentale stadhuis aan de Groote Markt, dat
naast het huidige politiebureau stond. De Slijkstraat
bestaat nog wel en ligt tussen de Spuistraat en Boulevard
De Ruyter.

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

Alexander Gogelweg 59, 4384 EV Vlissingen
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Zorgstroom
wijzijn
zijnuugraag
graagvan
vandienst
dienst
wij
●●Thuiszorg:
Thuiszorg:huishoudelijke
huishoudelijkehulp,
hulp,verpleging
verplegingenenverzorging
verzorging
●●Dagverzorging
DagverzorgingininHet
HetMajoraat,
Majoraat,Van
VanHogendorpweg
Hogendorpweg6060
●●Gezonde,
van Tafel Thuis
Tijdelijke lekkere
opnamemaaltijden
in de Regenboogflat,
Troelstraweg 269

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

Flexibele mogelijkheden voor groepsactiviteiten, feestelijke gebeurtenissen
en andere bijeenkomsten.

De natuur in Paauwenburg

Grote Bonte Specht

door Henk van Vlimmeren

Telefoon/Fax 0118 - 465454

Voor al uw vragen over zorg en wat
Voor al uw vragen over zorg en wat
Zorgstroom voor u kan betekenen belt u
Zorgstroom voor u kan betekenen
naar 0118-48 64 00
belt u naar 0118/48 64 00
Voor maaltijden belt u naar 0118-632030
www.zorgstroom.nl
www.zorgstroom.nl

Patchwork-Quiltgroep ’De Paraplu’ 25 jaar

Hoorde u in het voorjaar een flink geroffel in een van de bomen in uw tuin? Dan is de kans
groot dat er een Grote bonte specht bij u op visite was. Een flink aantal van deze prachtige
vogels leeft al jaren in het Nollebos en het komt geregeld voor dat ze de Paauwenburgse
tuinen aandoen. Het geroffel dat u hoort bestaat meestal uit 8-10 kloppen per seconde en
de vogel doet dat om zijn terrein af te bakenen. Daar tussendoor roept hij herhaaldelijk
een verdragend ’tsjik’.
De Grote bonte specht, Dendrocopos major, is de grootste van de spechtenfamilie waartoe
ook de Kleine bonte specht, Middelste specht en de Groene specht behoren.
De Grote bonte specht is gemakkelijk te herkennen, met 20 tot 26
centimeter is het een grote vogel en het verenkleed is opvallend.
De bovenzijde is zwart met wit, de onderzijde wit, de onderzijde
van de staart is helder rood en op de schouder zit een grote witte
vlek. De ogen zijn bruinrood, de snavel en de poten zijn grijs.

Oorspronkelijk is deze vogel een typische bosbewoner maar al
tientallen jaren komt hij voor in stadsparken en wijken waarin
veel bomen voorkomen.
Deze specht is helemaal aangepast om te leven in bomen. De
tenen zijn zodanig geplaatst dat ze zich zonder problemen verticaal in bomen kunnen verplaatsen. De stevige staart ondersteunt
hem tijdens het klimmen.
De grote snavel is erg scherp waardoor hij in staat is om nesten
in boomstammen uit te hakken. Het komt ook nogal eens voor
dat hij de opening van een nestkast, die bedoeld is voor andere
vogels, vergroot. Op die manier heeft hij zonder veel moeite een
mooie nieuwe woning, meestal tot plezier van de degene die de nestkast heeft geplaatst. De scherpe snavel is ook zeer
geschikt voor het verwerken van zijn voedsel dat bestaat uit larven van kevers, noten, zaden van naaldbomen en bessen.
Er is zelfs onlangs een geval bekend van een Grote bonte specht in Friesland, (hij heet daar Grutte Eksterspocht) die het
nest van een boerenzwaluw plunderde.

Met zijn grote snavel kan de specht zich prima verdedigen en heeft daardoor weinig van vijanden te vrezen. In sommige
steden is daar echter wel een lastige uitheemse vogel bijgekomen. Deze bijzondere vijand is de Halsbandparkiet, een vogel
die uit India afkomstig is. Ze worden door de eigenaren los gelaten of ontsnappen uit de kooi. Ze planten zich in onze
omgeving gemakkelijk voort, in het Haagse Zuiderpark scharrelen er honderden rond. Deze brutale kooivogel verjaagt
regelmatig de spechten uit hun holen en gaat daar dan vrolijk in zitten broeden.
De Grote bonte specht heeft een opvallende balts, Het mannetje achtervolgt het vrouwtje in een spiraalvormige vlucht tussen de boomtakken. Ze vliegen daarbij ook met trillende vleugels van boom tot boom. Het vrouwtje legt daarna 4 tot 6
glanzende witte eieren en broedt die in ca. 16 dagen uit. Na ongeveer drie weken vliegen de jongen uit.
Overigens gaat het de Grote bonte specht al jarenlang erg goed. Er zijn in Nederland ongeveer 40.000-50.000 broedparen.
In heel Europa wordt een toename geconstateerd. In Nederland komt dat wellicht door het ouder worden van de bossen
en het moderne beheer, waarbij veel dode en omgevallen bomen niet worden opgeruimd.

Training ’Ziekenverzorging thuis’ voor mantelzorgers

Manteling organiseert samen met een wijkverpleegkundige van Zorgstroom een training ’ziekenverzorging thuis’
voor Mantelzorgers. Een praktische training voor mensen die voor iemand zorgen die bedlegerig is, of dit in de toekomst gaat worden. Onderwerpen die aan de orde komen: * Omhoog schuiven en draaien in bed; * Wassen, aanen uitkleden in bed; * Eten in bed en gebitverzorging; * Bed verschonen terwijl de verzorgde in bed ligt; * Preventie
en behandeling van doorlig problemen; * Hulpmiddelen,materialen en tilliften. * Andere ondersteuningsmogelijkheden voor mantelzorgers.
De eigen bijdrage voor de bijeenkomst is 7,50 euro , koffie/thee, DVD en instructiemateriaal inbegrepen.
De training is op woensdag 13 juli van 13.15 tot 15.45 uur, Laurens Stommesweg nr. 25 in Middelburg.
Informatie en opgeven bij Manteling. Telefoon : 0118-55 35 30

Patchwork-Quiltgroep ’De Paraplu’, al 25 jaar creatief en sociaal sterk. De expositie op
12, 13 en 14 j.l. liet werk zien van de afgelopen vijf jaar. Deze groep is, zoals de naam
al zegt, ontstaan vanuit buurthuis ’De Paraplu’ in Paauwenburg.
Voor informatie 0118-461796.

Extra nieuws
van de wijkraad

Hangjongeren in Paauwenburgpark

Naar aanleiding van klachten over hangjongeren
heeft de wijkraad de plek geïnspecteerd en vastgesteld dat er veel rommel lag maar er waren beslist
geen bewijzen van dealen vast te stellen.
Na contact met de gemeente wordt deze plek nu
extra schoon gehouden en de er zal binnenkort een
bord worden geplaatst met de aanmaning om de
boel schoon te houden.
De jongerenwerker van Palladium heeft enkele
gesprekken met de jongelui gehad en hen gewaarschuwd dat ze rekening moeten houden met de
bewoners en dat bij overlast de politie wordt ingeschakeld. Het toezicht van de jongerenwerker zal
permanent zijn.

Centrum Al één Zijn
voor persoonlijke ontwikkeling

Psychosociale therapie, HeartMath,
behandelingen, individuele begeleiding.
Ook voor lessen, cursussen, lezingen,
workshops voor jong en oud.

Falckstraat 2 - Vlissingen - Tel. 06-12710769

www.aleenzijn.nl

Op de valreep nog dit bericht

Op 5 juli organiseert de Gemeente Vlissingen een
inloopmiddag/avond over het inrichtingsplan voor
de Groen van Prinstererlaan. De inloopmiddag/avond vindt plaats in het wijkcentrum Open
Hof in Paauwenburg, Alexander Gogelweg 59 te
Vlissingen van 17.00 tot 19.30 uur. U wordt van
harte uitgenodigd voor deze inloop om de plannen
te bekijken en uw mening te geven.
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Prettig leven,
ook met zorg
0118 - 448 448
www.werktvoorouderen.nl

