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Samen werken aan wonen

je thuis voelen

voor jong en oud

geborgenheid

buitenspelen

Dourlein Accountants & Adviseurs
...een persoonlijke, pro-actieve klantbenadering

en professionele dienstverlening

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

WIJKKRANT VOOR PAAUWENBURG

Bemiddelen
een zaak van vertrouwen

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

Leen Rottier
Erkend Hypotheek Adviseur

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

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

Badhuisstraat 16
4381 LS Vlissingen
(0118) 41 40 14

makelaar@bertbimmel.nl

wwwwww..bbeerrttbbiimmmmeell..nnll

Nieuwjaarsreceptie Paauwenburg
De traditionele nieuwjaarsreceptie voor Paauwenburg wordt gehouden op vrijdag 6 januari 2012, van 16.30 tot
18.30 uur, in het wijkcentrum Open Hof. Alle Paauwenburgers zijn welkom, om onder het genot van een gratis
drankje en een hapje het afgelopen jaar nog even door te nemen en wensen te uiten voor wat 2012 ons gaat
brengen. Er zijn vertegenwoordigers van de gemeente aanwezig, van de Paauwenburgse Wijkraad en van het
bestuur van de Stichting de Vrienden van Paauwenburg, die deze receptie aanbiedt. Aan hen kunt u ideeën en
verlangens kwijt voor onze wijk. Of dat helpt? Zeker, want de Wijkraad heeft de afgelopen jaren enkele tiental-
len zaken voor elkaar gekregen ter verbetering van het woonklimaat in Paauwenburg.

De Kerstmarkt wordt evenals vorig jaar gehouden in de
omgeving van het Majoraat aan de Van Hogendorpweg.
De markt begint om 13.00 uur en eindigt om 20.00 uur.
Daar zullen de kramen weer worden opgesteld en er
komt natuurlijk weer sfeervolle verlichting, met achter-
grondmuziek en een grote kerstboom.

In principe kan iedereen een kraam huren: particulie-
ren die tweedehands (kerst)spullen aanbieden, maar
ook mensen die beroepshalve actief zijn. Er moet wel
een relatie zijn met Kerst. Dus kramen met kerst-cd’s,
lekkernijen, kerststukjes, enz. enz.: prima.

Organisaties die goede doelen nastreven (Unicef, KiKa,
Wereldwinkel enz.) zijn ook zeer welkom.
Er worden verschillende activiteiten geboden, zoals ‘op
de foto met de kerstman’ en ’namaak-tattoos’ voor kin-
deren. 

Koud en warm
Deze keer zal ook Alan Bax aanwezig zijn met zijn grote
mobiele veldkeuken, waar hij de lekkerste dingen uit
tevoorschijn haalt.
Natuurlijk zullen ook de speciaal gemaakte antieke huis-
jes weer worden opgesteld, zodat niemand zich hoeft af
te vragen of er glühwein, erwtensoep, chocolademelk,
lekkere broodjes zullen zijn: die zullen volop verkrijg-
baar zijn! 

Gepoogd wordt een grote tent op te zetten waar men
eventueel de consumpties kan nuttigen. Dus ook al is
het koud - er wordt gezorgd voor iets warms in de maag.

Veiligheid
Vanwege de veiligheid zal de Van Hoogendorpweg ter
hoogte van het Majoraat worden afgesloten voor alle ver-
keer. Dus ook bussen worden omgeleid.
Het is de bedoeling dat standhouders en andere direct
betrokkenen bij de kerstmarkt zich in Dickens-stijl zul-
len hullen.
Eén of meer koren zullen kerstliederen ten gehore bren-
gen in het Majoraat en een ’Dickens-koortje’ zal op ver-
schillende plaatsen buiten optreden.

Lampionoptocht
Tussen 19.00 uur en 20.00 uur wordt voor kinderen een
lampionoptocht met fakkels en een orkest. Kinderen

moeten zelf een lampion meebrengen, bij voorkeur met
een lampje! Voor wie dat niet lukt is een kleine voorraad
lampions beschikbaar met een waxinelichtje (kost 1
euro).

Succes van vorig jaar krijgt vervolg

Weer Kerstmarkt in Paauwenburg
Op zaterdag 10 december wordt er wederom een Kerstmarkt georganiseerd in
Paauwenburg. ’Het succes van vorig jaar, is een stimulans om wederom zo’n leuke
gebeurtenis voor onze inwoners op touw te zetten’, zo laat Sjef van Wijnen, voorzitter
van de Stichting de Vrienden van Paauwenburg weten.
Deze stichting, die financieel garant staat voor het geheel, is samen met de Stichting
Majoraat de organisator van de markt.

Hoe huur ik een kraam 
en wat kost dat?
In principe kan iedereen een kraam huren
op de kerstmarkt. De kosten zijn 30 euro
voor een hele marktkraam (lengte 4.80
meter) en 15 euro voor een halve kraam. 
De kramen zijn voorzien van een achterzeil,
verlichting en desgewenst kan voor stroom
worden gezorgd.

Wie belangstelling heeft kan contact opne-
men met de Stichting Vrienden van
Paauwenburg (tel. 0118 461148) of de
Stichting Majoraat (tel. 0118 471103).
Men krijgt dan een formulier toegezonden
waarin alle details vermeld staan.
Ideële organisaties die geen persoonlijk
winstbejag nastreven, kunnen voor half geld
aan de kerstmarkt deelnemen.

Kerstsamenzang Open Hofkerk
Traditiegetrouw wordt zondagmiddag 11 decem-
ber, 15.00 uur weer een Kerstsamenzang gehou-
den in het kerkcentrum Open Hof aan de
Alexander Gogelweg in Paauwenburg. Het wordt
georganiseerd door de Rooms Katholieke
Parochie Zuid-Walcheren en de Protestantse
kerk Open Hof, Paauwenburg, Lammerenburg
en Rosenburg. 
Naast het samenzingen van bekende kerstliede-
ren omvat het programma een optreden van
koor en combo de ’Vlis-singers’. Ds. Pim
Steenbergen zal een kerstoverweging uitspre-
ken. 
De kerken treden op deze wijze naar buiten en
niet alleen leden van de kerken, maar iedereen
is welkom. De toegang in gratis.

Kerstconcert Zilvermeeuwen
Het zangkoor ’De Zingende Zilvermeeuwen’ geven op
15 december een kerstconcert in het Majoraat. Het
concert begint om 15.00 uur en duurt tot 17.00 uur.

Lampionoptocht met muziek
Op zaterdag 24 december start om 17.00 uur een
lampionoptocht met muziek bij Speeltuin
Lammerenburg.

Nieuwjaarsreceptie Majoraat
Op 7 januari 2012 wordt er in het Majoraat aan de
Van Hogendorpweg een nieuwjaarsborrel gehouden
en wel van 11.00 tot 13.00 uur. Iedereen is van harte
welkom.



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

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

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

Donderdagavond Klaverjasclub, hr. Jouvenaar 468550
Donderdagavond Cursus Streetdance

Shanila Kalpoe 06-18030542
Donderdagavond Div. beleggingsclubs 06-30683851
Elke 1e v.d. mnd. Hobby Computer Groep

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

werkgroep fotografie 490344
Donderdag Diverse bijeenkomsten:

U.V.V. 466665
Wijkraad Paauwenburg
Regenboogflats

Elke vrij.morgen Trombosedienst 622738
Vrijdagmorgen Hatha yoga, poweryoga

Yogalerares Diana v.d. Gaast 430757

Vaste activiteiten in Campus de Ruyter
Ma.morgen 10.00-12.00 senioren bridgemorgen
Ma.morgen 10.00-12.00 computerles - dhr. v. d. Vorm
Ma.middag 13.30-15.30 senioren creamiddag 

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

Woe.morgen 10.00-12.00 cabaretgroep Out of Controle
Woe.middag 13.30-16.00 koersbal
Woe.middag 13.30-16.00 darten
Do.morgen 10.00-12.00 computer gev. dhr. Keulemans
Do.middag 13.30-15.30 line-dance
Do.middag 13.30-15.30 crea diverse technieken
Do.middag 13.30-15.30 computer begin. mevr. Verboven
Vrij.morgen 10.00-12.00 de Zingende Zilvermeeuwen
Vrij.middag 13.30-16.00 koersbal

Majoraat tel. 0118-471 103 - website: www.majoraat.nl
Ma. t/m vrij. Open Tafel. Aanmelden voor 10.00 uur! Info of aanmelden: tel. 0118-471 103 (09.00-16.00 uur)
Inschrijven voor workshops, kaartverkoop dansavonden en informatie ma. t/m vr. 09.00-16.00 uur tel.: 0118-471 103
De koersbal groep van woensdagmiddag is nog op zoek naar enthousiaste spelers.

Bijzondere activiteiten Stichting Majoraat
10 dec.: 13.00-20.00 uur Kerstmarkt
15 dec.: 15.00-17.00 uur Kerstconcert Zilvermeeuwen

07 jan.: 11.00-13.00 uur Nieuwjaarsborrel

Activiteiten door anderen in Campus de Ruyter
Ma.middag zanggroep ’Zokantook’ tel. 0118-463250
Ma.avond bridgegroep ’Scaldis’ tel. 0118-474666
Woe.avond Afslankcursus tel. 0118-625282

Bibliotheek
Ma.middag bieb 50+ 14.00-16.00 u.
Di.middag bieb 50+ 14.00-16.00 u. 
Do.morgen bieb 50+ 10.00-12.00 u.

Extra activiteiten Open Hof:
● 6 Januari 2012: nieuwjaarsreceptie, 16.30-19.30 uur ● Donderdag 26 januari 2012 thema presentatie: REIKI,
welke kracht is het? door D. Rutten, info: 06-38389637. ● Diëtistepraktijk ’Dieet oké’ - voor het maken van een
afspraak maandag t/m vrijdag 9.00 - 12.00 uur en van 13.00 - 16.30 uur: 06-10275755. 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

Paraplu - openingstijden
Dinsdag 16.00 tot 17.30
Donderdag 16.00 tot 17.30

Alexander Gogelweg 59, Vlissingen
(Voor meer informatie: 0118 - 46 54 54)

Donderdag 19.30 tot 22.30
Vrijdag 19.30 tot 22.30

Gemeente Vlissingen 487000
Burger Participatie Bert van Leiden 487241
Serviceteam Openbare ruimte:
Losse tegels, graffiti e.d. 487500
Afvalverwijdering: grof vuil 487500
Openbare Verlichting 487500
Groenvoorziening 487500

Streekziekenhuis Walcheren 425000
Huisartsenpost:
Avond- en weekenddiensten 0900-1985
l’escaut Woonservice:
storing liften, verwarming e.d. 422300

Politie, algemeen nummer 0900-8844

Belangrijke telefoonnummers

Uitvaartverzorging Overtoom Groen
De mensen achter

Uitvaartverzorging Overtoom Groen:

de uitvaartbegeleiders
Nettie Hollemans

en Joke Duivenvoorde
Persoonlijke aandacht en betrokkendheid 

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

dag en nacht bereikbaar 0118 - 413 417

Ook voor feesten en partijen

www.racketcentrum.com

0118-414957

Falckstraat 2
Tasja Hut: 0118-470742 of www.aleenzijn.nl
Aleenzijn: spelenderwijs lichaam en geest ontspannen.
maandag 15.45-17.45 kinderyoga 5-9 jr.
maandag 17.45-18.45 kindermeditatie 10-15 jr.
dinsdag 10.00-14.00 chakra tekenen
dinsdag 20.00-21.30 meditatie
woensdag en zaterdag workshops, medium, lezingen, etc.
donderdag 16.45-17.45 kinderyoga 5-9 jr.
donderdag 18.30-19.30 ouder & kindmeditatie v.a. 8 jr.
vrijdag 18.30-19.30 ouder & kindmeditatie v.a. 8 jr.
vrijdag 20.00-21.30 meditatie

Extra activiteit:
10 dec.: bijeenkomst Santa Mama del Rosa door Alex Hegie
18 dec.: Boekpresentatie Tresi Barros
11 jan.: bijeenkomst Reiki door Tasja Hut
14 jan.: bijeenkomst Santa Mama del Rosa door Alex Hegie
28-29 jan.: Reiki II door Ronald van de Peppel
01 feb.: Tarot Labyrint een spiritueel spel door Tasja Hut
08 feb.: bijeenkomst Reiki door Tasja Hut
11 feb.: bijeenkomst Santa Mama del Rosa door Alex Hegie
07 mrt.: helderziendewaarneming Dierentolk Gina
10 mrt.: bijeenkomst Santa Mama del Rosa door Alex Hegie 
14 mrt.: bijeenkomst Reiki door Tasja Hut

REDACTIE: Sjaak van der Linde; Dimphy Brunke;
Joop van den Berg; Henk van Vlimmeren

E-MAIL: klavervier2010@hotmail.com

OPMAAK: Ali Rozeboom; Izaak Brunke

BEZORGING: Kees de Jonge: 46 20 34

AQUISITIE: Alan Bakx

FOTOGRAFIE:
Fons Wijnacker (tenzij anders vermeld)

TECHNISCHE REALISATIE:
MEDIA58 - Vlissingen

Oplage: 2850 exemplaren

Telefoon REDACTIE en ADVERTENTIES: 46 28 60 

Colofon

Wenst u een gezond 
en goedgekleed 2012

In januari
SHOP VOOR BIJNA NOP

tot 75% korting
Gesloten: 23 december tot 5 januari

SScchheellddeessttrraaaatt  5544,,  VVlliissssiinnggeenn
TTeell..::  00111188--441177442233
wwwwww..sshhoopp5544..nnll

BOOMGAARDWINKEL

SERIER
Jac. v. Beierenweg 2
Koudekerke
Naast Lammerenburgweg

DDee  wwiinnkkeell  iinn  uuww  
eeiiggeenn  oommggeevviinngg

wwaaaarr  hheett  ffrruuiitt  lleekkkkeerr  iiss!!
Geopend: 
Dinsdag en vrijdag van 13.00-17.00 uur
Zaterdag van 9.00-16.00 uur. 



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. 

> Vrij parkeren
> Fotoservice
> Pinservice
> Slijterij
> BBQ verhuur
> Drogisterij
       (alleen Koudekerke)Badhuisstraat 6 0118 55 25 47

van Hogendorpweg 93 0118 46 57 81
Emte Koudekerke
Emte Vlissingen

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

zaterdag: 
8.00 uur - 17.00 uur

’Een kwaliteitsslag in Paauwenburg’, zegt l’escaut woon-
service, de eigenaar van al die huurwoningen, er zelf
van. Henk van Vlimmeren, secretaris van de wijkraad en
een van de bewoners van te renoveren woningen aan de
Troelstraweg is meer dan tevreden met het initiatief van
l’escaut: ’Om te beginnen hadden we de vrije keus: wel
of niet deelnemen aan dit project. De meeste bewoners
gingen er mee akkoord, maar enkelen wilden niet drie
weken in een verbouwing zitten’.
Het is natuurlijk af en toe wel behelpen voor de bewo-
ners, want enige tijd kunnen ze bijvoorbeeld niet over
een eigen douche en toilet beschikken en ook moet op
een gegeven moment de verwarming uit. ’Maar voor
douchen kunnen we terecht in de modelwoning
Colijnstraat 22 en daar kunnen we ook van het toilet
gebruik maken’, vertelt Van Vlimmeren die ook nog weet
te melden: ’Mensen die bijvoorbeeld voor hun bloed-

druk plaspillen moeten slikken en dus vaker naar de wc
moeten, kunnen tijdelijk een chemisch toilet krijgen. En
als de verwarming niet kan functioneren, krijgen we een
elektrische verwarming’. Voor de bewoners is natuurlijk
ook belangrijk dat deze verbetering van de woning geen
huurverhoging met zich mee brengt.

In het blad van l’escaut is te lezen: ’Het is een typisch
product uit de jaren zestig, de doorsnee doorzonwonin-
gen, in het zuidelijk deel van Paauwenburg staan er nog
heel wat’. Het gaat om de woningen in de
Keucheniusstraat, Van Hallstraat, Van Rheenenstraat en
omgeving. In totaal ongeveer honderd woningen. Dit
jaar en komend jaar ondergaan deze huizen de kwali-
teitsslag. Ook gaat het om veertig woningen in het blok
Troelstraweg, Colijnstraat, Abraham Kuyperstraat en Van
Hoogendorpweg. 

Drie weken in stof en herrie maar…

Huurwoningen Paauwenburg comfortabeler en zuiniger
Bewoners van talrijke huurwoningen in Paauwenburg hebben het er graag voor over:
drie weken leven in een wel zeer hinderlijke verbouwingstroep en verbouwingsherrie.
Want het eindresultaat van die ingrijpende renovatie is dat de woningen aanzienlijk
comfortabeler (en zuiniger) zullen zijn: een nieuwe keuken, een nieuwe douche, een
nieuw toilet, een nieuwe HR-ketel, een vernieuwde meterkast en dan ook nog zolder-
isolatie. In totaal gaat het om ongeveer 140 woningen.

Wat te doen met al uw 
digitale foto’s en video’s

In onze wijk is het algemeen bekend dat in Stichting Majoraat ’Campus de Ruyter’
al heel lang computercursussen worden verzorgd. Voor zowel beginners als wat
gevorderden. In ons leslokaal staan vijf mooie computers met randapparatuur
opgesteld, voorzien van de laatste programmatuur, dankzij een donatie van de
Rabobank.
Ons team van begeleiders is dit jaar gewij-
zigd/uitgebreid met twee personen, zodat we nu met
Martina, Freek, Fred, Jan en Henk, totaal vijf begelei-
ders zijn. Met Chris als onontbeerlijke techneut heb-
ben we een prima team. Tevens hebben we ons aan-
gesloten bij ’SeniorWeb’, zijn dus nu een leercentrum
van de landelijke vereniging van senioren computer-
gebruikers, die ons voorziet van ondersteunende
informatie en lesmateriaal.
Op de laatste, nieuw gekochte, laptops of desktops, zit
meestal als installatie pakket: ’Windows 7’ of Vista.
Onder invloed van deze vernieuwende programma-
tuur passen we ons lespakket steeds aan of breiden
het uit. 
Tegenwoordig bezit men veelal een digitale foto- of
filmcamera, of een fotocamera waarmee je ook kunt
filmen.
In ’Windows 7’ (Vista) behoren diverse programma’s
tot de basisconfiguratie die ons heel goed helpen om
onze foto’s en video’s te beheren en er leuke dingen
mee te doen.
Te weten: 1. ’Windows Live Photo Gallery’, waarmee
we goed foto’s en video’s beheren, d.w.z. foto’s/video’s
van uw camera overbrengen naar uw pc en ze zodanig
opslaan dat ze goed terug te vinden zijn.
2. Met hetzelfde programma kunnen we ook (intro-
ductie en) creatief foto’s bewerken.

3. Met ’Windows Live Movie Maker’, kunnen we film-
of diashows maken van uw vakantie foto’s en video’s. 
4. Met ’Windows dvd branden’ kunnen we van uw
film- of dia show(s) een cd of dvd branden. Zo kunt u
ook in de huiskamer via dvd-speler en tv het resultaat
bekijken.

Computergebruikers die al eens een (meerdere)
introductiecursus-(en) op de computer hebben
gevolgd, zullen veel plezier hebben aan deze pro-
gramma’s.
Daarom zal met ingang van januari 2012, in Stichting
Majoraat ’Campus de Ruyter’ een cursus gestart wor-
den om deze programma’s beter te leren kennen
zodat thuis geheel zelfstandig een dia show of film
gemaakt kan worden. De cursus omvat acht lessen
van ca. twee uur en zal waarschijnlijk op de woens-
dagmorgen worden gegeven, van 10.00 tot 12.00 uur.
De vier bovengenoemde punten worden elk in twee
lessen behandeld.

Bezitters van een laptop kunnen in het leslokaal ook
de eigen laptop en camera gebruiken.
Zo maken we gezamenlijk een begin en kan thuis ver-
der gewerkt worden tot een mooie herinnering aan de
vakantie of een memorabele gebeurtenis. Er komt
een boekje met lesbrieven beschikbaar van waaruit
we gaan werken en ook thuis kunnen raadplegen.
Er zijn vijf plaatsen beschikbaar, bij belangstelling,
kunt u zich aanmelden bij Stichting Majoraat
’Campus de Ruyter’, Van Hogendorpweg 58a, te
Vlissingen. Telefoon: 0118-471103.
Plan is om op woensdag 14 december as. om 10.00
uur een introductiemorgen te houden. Voor algemene
informatie over ons leercentrum op internet, zoek
naar http://www.majoraat.nl

Voor verdere informatie over deze cursus, mail naar
henkkeul@zeelandnet.nl

Voortgang renovatie-werkzaamheden 
wegdek Groen van Prinstererlaan



eeeenn  ggrroottee  rriijjkkddoomm  aaaann  vvaarriiaanntteenn

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

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

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

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

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

TOTAAL INSTALLATEUR - ALLES IN EEN HAND

VVaann  kkeeuukkeenn
ttoott  bbaaddkkaammeerr::

Manuele Therapie
Kinderfysiotherapie

Geriatrische Fysiotherapie

Dreesstraat 2 / 4384 DC Vlissingen
Tel.: 0118-465474 / Fax: 0118-463487

Maandag, donderdag en vrijdag van 8.00-18.00 uur
Dinsdag en woensdag van 8.00-21.00 uur

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

De Foto Van Fons

Bij de invoering van het ’Welzijnsbeleid Nieuwe Stijl
Vlissingen’ zag het er even naar uit dat in de toekomst de
kosten van de wijk- en dorpsraden niet meer door de
gemeente zouden worden vergoed en dat zou het einde
van de wijkraad Paauwenburg hebben betekend. De
wijkraad heeft namelijk geen eigen inkomsten en wordt
ook niet door derden gesubsidieerd.
Een gesprek tussen afgevaardigden van de wijkraad en
wethouder Marin de Zwarte heeft er echter toe geleid dat
voor 2012 onze kosten wel kunnen worden gedecla-
reerd, waarvoor onze dank!

Dat ondersteuning door de gemeente terecht is mag blij-
ken uit de volgende lijst van bereikte resultaten van
zaken die de wijkraad heeft aangekaart en waaraan
gevolg is gegeven.
* Restauratie Appad
* Veiliger oversteek Gerbrandystraat
* Parkeer reservering bewoners pleintje v. Hogendorp-
weg

* Plaatsing klok bij winkelcentrum
* Plaatsing bomen in de wijk
* Verwijdering vrachtauto’s voor woningen
* Deelname Wijkwerkersoverleg
* Deelname overleg Burgervertegenwoordigingen
* Wit verven sokkels Paauwenburgweg

* Restauratie paalsculpturen
* Waarschuwingsborden verlengde v. Woelderenlaan
* Opheffen parkeerverbod Falckstraat
* Snoeien hinderlijke heggen Dreesstraat
* Snoeien hinderlijk heggen rond ROC-gebouw
Gerbrandystraat

* Contacten gemeente Groen in de wijk
* Verwijderen graffiti Troelstraweg
* Herstellen verlichting A. Kuyperstraat
* Meegewerkt aan beperking schade door Zwakke
Schakels

* Doorgang voor gehandicapten bij Golff
* Herstel straatverlichting op diverse plaatsen
* Verwijdering hinderlijke begroeiing Thorbeckelaan
* Ziekenhuis Walcheren moet blijven 
* Bestrating gedeelte Chopinlaan
* Trap bij nieuwe dijk Nollestrand
* Plaatsing bankje bij winkelcentrum
* Vaste voorziening Kerstboom winkelcentrum
* Plaatsing Fontein
* Verbetering van Raaltestraat
* Voorkomen fietsroute Nollebos
* Herbestrating Van Woelderenlaan
* Opening Parkeerterrein DOS
* Open houden Bibliotheek
* Verbetering fietspad Paauwenburgweg

* Naamgeving bruggetje
* Naamgeving Paauwenburgpark
* Opruimen hangplek Paauwenburgpark
* Meedenken en meedoen in de Regionale Adviesgroep
van de Zwakke Schakels

* Meedenken en adviseren inrichting Westduin 
* Meedenken en adviseren over het inrichten van een
Speelbos

* Het aanleggen van een skatebaan
* Het verwijderen van scooters rijdend op een wiel
* Meedoen met het Schouwen van de Wijk
* Signaleren en doorgeven van overlast hangplek Van
Raaltestraat

* Laten verwijderen van afval, bierblikjes Van
Raaltestraat en ROC-gebouw

* Het signaleren en melden van kleine criminelen
rondom de Theo Thijssenschool

* Meewerken met de containerdag

Wellicht hebben al deze activiteiten er toe bijgedragen
dat in het laatste Leefomstandigheden rapport de bewo-
ners van de wijk Paauwenburg de hoogste waardering
van Vlissingen aan onze wijk gaven.

Groenvoorziening
De gemeente heeft een grootscheeps activiteitenplan

gemaakt voor het onderhoud en de verbetering van het
groen in onze wijk. Er wordt gesnoeid, zieke en te oude
bomen worden vervangen en er vinden nieuwe aanplan-
tingen plaats. Paauwenburg zal daardoor een nog fraai-
er aanzien krijgen.

Offenbachlaan
In de periode van 5 tot en met 15 december gaat de
gemeente de knotwilgen langs de sloot achter de wonin-
gen 14-52 knotten. Vrijwilligers zullen het werk uitvoe-
ren.

De wijkraad en Klaver Vier
Al weer was de wijkraad een jaar te gast in Klaver 4. Te
gast, want hoewel veel lezers denken dat Klaver Vier door
de wijkraad wordt uitgegeven, is dat niet het geval. De
wijkraad mag in elk nummer gratis haar nieuws publi-
ceren.

Bedelares bekeurd
In Goes is een 40-jarige Roemeense bedelares uit
Antwerpen bekeurd. De vrouw zat op een bankje bij een
supermarkt toonde een soort daklozenkrant. Als je de
krant wilde kopen dan kon dat niet want de krant in
haar hand was haar enige exemplaar en diende als een
alibi om te kunnen bedelen. Komt u dat bekend voor?

�ieuws van de wijkraad door Henk van Vlimmeren

Ook het Paramedisch Centrum Paauwenburg zal
niet ontsnappen aan bezuinigingen van het kabi-
net. Wat houdt dit concreet in? 

Fysiotherapie/Oefentherapie Cesar 
en Mensendieck.
Patiënten met een nieuwe chronische aandoening
zullen de eerste 20 behandelingen zelf moeten gaan
betalen. Voorbeeld; u wordt geopereerd aan een
nieuwe heup. Dit is een chronische indicatie fysio-
therapie en hiervoor heeft u recht op fysiotherapie
uit de basisverzekering. 
De eerste 20 behandelingen moeten nu zelf betaald
worden (in 2011 was dit nog de eerste 12 behande-
lingen). Afhankelijk van uw aanvullende verzekering
zal er een deel of het geheel worden vergoed.

Patiënten met reuma, osteoporose en hartproble-
men worden in 2012 uitgesloten van behandeling
voor rekening van de basisverzekering. Dit houdt
concreet in dat er veranderingen zijn op de chroni-
sche lijst en mensen met deze aandoeningen alleen
nog behandeling uit de aanvullende verzekering
kunnen krijgen indien nodig.

Ergotherapie.
Per 1 januari 2012 wordt ergotherapie net als fysio-
therapie en oefentherapie direct toegankelijk. Dit
houdt in dat iedereen die problemen ondervindt in
het uitvoeren van dagelijkse handelingen, zonder
tussenkomst van een arts, terecht kan bij een ergo-
therapeut. 

In overleg met de cliënt wordt dan gekeken of de
ergotherapeut kan helpen met het oplossen van het
probleem.
De behandelingen worden gewoon vergoed vanuit
de basis verzekering.

Diëtist
Ook voor de diëtist geldt sinds kort de directe toe-
gankelijkheid. Voor vragen over voeding of dieet
heeft u dus geen verwijzing meer nodig van een arts.
Helaas is de diëtist met ingang van 2012 niet meer
opgenomen in de basisverzekering. 
Maar zorgverzekeraars kennen veel verschillende
aanvullende pakketten. Het is dus raadzaam na te
gaan hoe dat bij uw verzekering is geregeld. Voor
mensen die in de Ketenzorg zijn opgenomen veran-
dert er niets. Dat geldt bijvoorbeeld voor diabetes
mellitus en aandoeningen van hart en vaten. 

In het centrum is ook een psycholoog gevestigd
waarvoor de vergoedingen in het komende jaar niet
zullen veranderen. 

Een en ander houdt in dat het nut van een uitge-
breide aanvullende verzekering voor zorg in de toe-
komst belangrijker gaat worden, daar cliënten
steeds meer kosten voor eigen rekening moeten
gaan nemen. 

Paramedisch Centrum Paauwenburg
Dreesstraat 2
4384 DC Vlissingen

Veranderingen in de zorg 2012
Jubileumconcert Vlissingse Oratorium Vereniging
brengt Weihnachts-Oratorium van Bach 
Haar 65e verjaardag viert de Vlissingse Oratorium Vereniging met een kerstconcert, aangeduid als jubileumconcert,
in de St. Jacobskerk te Vlissingen. De jarige VOV is een vitaal koor en telt ruim 90 leden en wordt geleid door Pim
Overduin uit Middelburg. Hij wordt bijgestaan door Jos Vogel, de vaste begeleider op piano tijdens de repetities, en
bespeler van het kistorgel bij concerten. 
Op 17 december zijn de eerste vier cantates van het Weihnachts-Oratorium van Johann Sebastian Bach geprogram-
meerd, met als ’toemaatje’ het openingskoor van de 5de cantate. Het RBO Sinfonia begeleidt en er zijn professione-
le solisten ingehuurd.

Het concert op zaterdag 17 december a.s. begint om 19.30 uur. De St. Jacobskerk gaat om 18.30 uur
open. Toegangskaarten: 21,- euro per stuk; donateurs/65+ en CJP: 18,50 euro; jeugd t/m 18 jaar: 10,-
euro. Toegangskaarten bij: VVV Vlissingen (ANWB winkel); Tourist Shop Middelburg (de Drvkkery);
leden van de VOV. 
Voor meer informatie en het reserveren van kaarten: www.vlissingse-oratoriumvereniging.nl

DDee  rreeddaaccttiiee  vvaann  ddee  wwiijjkkkkrraanntt  KKllaavveerr  VViieerr  
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Behandeling op afspraak
Brahmslaan 7- Vlissingen

Telefoon 411899

Zo lokte kortgeleden een Amerikaanse Smient, die zich
temidden van een grote groep gewone Smienten bevond
en daar grote gelijkenis mee vertoont, in luttele uren
meer mensen naar het ’platte van Walcheren’ dan
menig VVV-folder vermag te doen. En een Kleine
Klapekster die bij Koudekerke was neergestreken trok
honderden vogelwaarnemers.
Op internetsites die vogelwaarnemingen registreren in
de omgeving van de Walcherse kust, duikt altijd de naam
op van Peter Meininger, inwoner van Paauwenburg.
Samen met enkele andere waarnemers houdt hij de
vogeltrek in de gaten vanaf de Nolledijk. De najaarstrek
begint al half juni: dan gaan namelijk al vogels richting
het zuiden; deze trek kan doorgaan tot ver in de winter.
Andere goede telposten zijn bij Westkapelle voor de zee-
vogels en bij Breskens voor de voorjaarstrek.

Vogelschedels en zandhonger
Hoewel Peter Meininger ook als planten- en vlinderken-
ner veelvuldig voorkomt op allerlei internetsites is zijn
naamsbekendheid (veel natuurliefhebbers kennen
hem, zo bleek uit een kleine rondvraag) niet evenredig
aan zijn bezadigde en ietwat aarzelende gesprekstoon.
Meininger is opgegroeid in Leidschendam en van jongs
af aan is hij geïnteresseerd in de natuur. Zeker op vogel-
gebied was hij een ware verzamelaar: alles wat hij tegen-
kwam opschrijven in schriften, maar ook het mee naar
huis nemen van vleugels van dode vogels was een hobby.
Hij deed ook wat veel vogelaars altijd al interessant von-
den: een kop van een dode vogel afsnijden, begraven en
wachten tot die kop door allerlei beestjes is schoonge-
knaagd, zodat het witte schedeltje kon worden tentoon-
gesteld...
’Vanaf mijn zestiende wilde ik al beroepsvogelaar wor-
den, maar zo’n baan leek onbereikbaar. Maar in 1976
kon ik tóch een baan krijgen als vogelteller en wel bij de
toenmalige Deltadienst van Rijkswaterstaat, die door het
aanleggen van dammen en dijken op grote schaal
ingreep in de natuur. Er was maar weinig bekend wat dit
voor gevolgen zou hebben voor de vogelstand.
Mijn baan is in de loop der jaren verbreed tot een ecolo-
gische adviesfunctie. Zo ben ik bijvoorbeeld betrokken
bij de Natuurwetgeving, projecten ter versterking van de

zeeweringen, de zogenaamde ’zandhonger’ (het verdwij-
nen van zandbanken) in de Oosterschelde’ en het
beheer van bermen.

Lemmingen en Ruigpootbuizerds
Peter Meininger: ’De vogeltrek wordt op verschillende
plaatsen in Zeeland geregistreerd. In het najaar vliegen
de meeste vogels langs de kust, via Westerschouwen en
Westkapelle. Bij de Nolledijk is er een soort ’hotspot’.
Hier concentreert zich een trekbaan van veel vogels en
dat gebeurt vooral bij windrichtingen tussen zuidwest en
oost. Bij noordelijke winden vliegen de vogels hoog, wei-
nig geconcentreerd en vaak onzichtbaar vanaf de grond’.
Er zijn dit najaar bij de Nolle vanaf juli tot half novem-
ber ruim een half miljoen langstrekkende vogels geteld,
verdeeld over179 soorten. 
Hiervan nemen de spreeuwen met 240.000 stuks bijna
de helft voor hun rekening, maar ook Vinken (bijna
100.000), Kauwen (29.000), Koperwieken (27.300),
Veldleeuweriken (16.000), Graspiepers (13.000),
Kokmeeuwen (12.200) en Houtduiven (bijna 10.000)
leveren een flinke bijdrage. Soms wordt er maar één
vogel van een bepaalde soort geteld, zoals de
Roodkeelduiker, Visarend, Paarse Strandloper,
Draaihals, Zwarte Mees, Bosgors of Pontische Meeuw.
De aantallen overtrekkende vogels kunnen van jaar tot
jaar sterk verschillen. Zo zijn er in 2011 weinig mezen,
Barmsijzen en Appelvinken geteld. Meestal is dat een
voedselkwestie; als er schaarste is in Noord- en Oost-
Europa trekken deze soorten wél massaal door naar het
zuiden.
Opvallend was het aantal van 44 Ruigpootbuizerds in
2011, een absoluut record. Ook dat kan volgens
Meininger een voedselkwestie zijn. Waarschijnlijk waren
er veel Lemmingen te verschalken op de Scandinavische
toendra’s, hét favoriete voedsel van deze roofvogel.
Zodoende heeft dit geresulteerd in veel nakomelingen.

Kikkersprong
Veel vogels die uit het noorden komen treffen hier
soortgenoten aan: duiven, mezen, lijsters, meeu-
wen, aalscholvers, enz. enz. Je zou zeggen ’als
iedereen nou wat opschuift, dan kunnen wij er ook

bij’, maar nee de trekkers gaan verder, soms
10.000 kilometer! Dit verschijnsel heet in vogel-
trektermen de ’kikkersprong’. Uitzonderingen
daargelaten is het zelfs zo dat des te noordelijker
vogels broeden des te zuidelijker ze overwinteren!

Meininger legt verder uit dat verschillende vogels ook op
verschillende manieren trekken: er zijn verschillen in
hoogte in tijdstippen en in routes. Zo gaan lijsters
’s avonds zeewaarts in Noorwegen en dan komen ze van
grote hoogte aan bij de Nolle, terwijl ze in Westkapelle
niet te zien zijn. Ook boven Paauwenburg zelf zijn
meestal weinig of geen trekvogels te zien. De concentra-
tie ligt in de smalle kuststrook bij de Nolle en de
Vijgheter. Het daar staande ’huisje’ waarin je tegen alle
windrichtingen kunt schuilen, is trouwens speciaal door
het waterschap gebouwd voor de vogelwaarnemers.
’Jammer alleen dat het net op een verkeerde plek staat...
je kijkt er tégen het duin aan, in plaats van er overheen’,
aldus Peter Meininger.

Het signaleren, tellen en registreren van vogels is zeker
een vorm van verzamelwoede, aldus Meininger, die zijn
hele leven al van alles en nog wat heeft verzameld. Ook
valt niet te ontkennen dat er in het waarnemen van
vogels een competitie-element zit.

Zelf denkt hij nog steeds met een mengeling van
trots en humor terug aan de Roodoogvireo. Hij
trof deze Amerikaanse dwaalgast aan op de
begraafplaats van  Westkapelle en zoals gewoonlijk
haastten zich vervolgens honderden collega-waar-
nemers naar deze plek. De plotselinge drukte én
het feit dat het zich afspeelde op zondag mocht
niet op veel begrip van de plaatselijke bevolking
rekenen, zo meldden de media.

Wie meer wil weten over vogeltrek, aantallen, soorten,
wanneer en waar: www.waarneming.nl 
www.trektellen.nl 
Ook zeer lezenswaardig: de weblog van Peter Meininger:
www.zeelandnet.nl/weblog/data/vorser

P. Meininger: ’Via Nolledijk loopt belangrijke route’

Een ’hotspot’ van
de vogeltrek
Een vogel die over Nederland vliegt of die er enige tijd wenst te verblijven, loopt grote
kans een vermelding te krijgen op internet, zeker als het een vogel is die hier zelden
of voor de eerste maal opduikt. Die kan dan rekenen op veel bekijks, want dankzij
snelle digitale communicatiemiddelen spoeden zich van heinde en verre de vogelaars,
gewapend met forse zichtapparatuur en camera’s met telelenzen die de vogel, hoe
klein dan ook, haarscherp in beeld brengen. De site ’dutchbirdalerts.nl’ wijst feilloos
de weg!

Vogeltrek
Dankzij nauwgezette waarneming en het ringen van
vogels, is vrij veel bekend over de vogeltrek. Van veel
soorten weten we welke routes ze volgen, wanneer ze
dit doen, hoe hoog ze vliegen enzovoorts.
Maar eigenlijk blijft het nog steeds gissen naar een
der grootste fenomenen van het dierenrijk: waarom
vliegen sommige vogels vanuit het noorden van de
aarde tot bijna aan de Zuidpool en weer terug? Hoe
komt een vogel na het afleggen van 10.000 kilometer
precies terug op de plek waar hij is vertrokken?
Oriënteren vogels zich op de zon, de sterren of vlie-
gen ze langs aardmagnetische banen?
Tsja, waarschijnlijk hebben ze een ingebouwd oriën-
tatiesysteem waarmee vergeleken uw TomTom maar
kinderspeelgoed is...

Vogelaars in actie te Breskens; links Eric Marteijn en rechts Peter Meininger.

Boomvalk - Nolledijk - Vlissingen - Peter Meininger

Blauwe kiekendief - Nolledijk - Vlissingen - Peter Meininger

Ruigpootbuizerd - Westkapelle - Peter Meininger 
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Kindercentrum Tuimelaar
A.Gogelweg 10  Vlissingen

Kinderdagverblijf   Peuterspeelzaal   Buitenschoolse opvang

Kinderopvang Walcheren 0118-614 532
www.kinderopvangwalcheren.nl

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

Voor al uw schilderwerk
binnen en buiten

06 - 29145706GE�TILESSE

SCHOO�HEIDSSALO�
Gespecialiseerd in:
� Schoonheidsbehandelingen
� Microdermabrasie

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

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

Alléén volgens afspraak

Waarom in Paauwenburg?

Daarom in Paauwenburg

Straatnamen verklaard

Laat je verrassen in de winkel vol ambachtelijk 
en ovenverse lekkernijen van 

Echte Bakker Piet Daane

Piet Daane De  Echte Bakker - www.pietdaane.nl  - info@pietdaane.nl 
Vlissingen (Paauwenburg): van Hogendorpweg 97  - Tel.: 47 19 63  

                                     Walstraat 66 - Tel.: 41 21 24

online winkelgemak: www.pietdaane.nl/shop/
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Vlissingen (Paauw

online

Met elke dag een
ovenverse aanbieding...
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Aan de Groen van Prinstererlaan wonen Carina en Johan van Loenen met hun
zoon Mika én hun drie honden. Voor het huis is wel te zien dat ze honden heb-
ben: er staat een grote bus voor de deur met stickers van hondenpoten erop. Die
honden zijn de grote hobby van de familie. Zij hebben namelijk twee Alaskan
Malamutes en een pup van het ras Siberian Husky oftewel poolhonden. Uiterlijk
verschillen de soorten nogal. De Alaskan Malamute is een soort diesel: zij kunnen
lang doorgaan en zwaardere lasten trekken. De Siberian Husky is ranker en snel-
ler. De oudste hond heet Aimerpok, dat betekent: zij die iets goeds verwacht, in
de taal van de Inuït, de tweede hond heet Caipa (gebied) en de pup van 4,5 maand
heet Ummaa (hé, jij daar).
Als ze met het stel gaan trainen gaat de hond van Johan’s moeder ook mee.

Dat Johan en Carina honden hebben is bijna vanzelfsprekend. Allebei hun ouders hadden altijd honden en
toen ze trouwden in 1988 hadden ze meteen een pup. Die staat zelfs op de trouwfoto’s. Ze wilden altijd graag
een hond die niet blaft, van een afmeting hoger dan je knie en je moest er wat mee kunnen doen.
Johan kan vaak met de honden trainen. Gewoon hier in de buurt met de honden voor een karretje of als er
sneeuw ligt in de winter met de slee. Vorig jaar hebben ze natuurlijk gewoon hier prachtige sneeuw gehad om
te trainen. In de winter gaat hij zeker drie keer per week en dan begint hij met een afstand van ongeveer 4
kilometer, later wordt het een kilometer of 15. 
Ze vertelden dat ze pas een erg leuk weekend hebben gehad in de bossen bij Heeze bij Eindhoven. Er bestaan
ook georganiseerde wedstrijden en daar doen ze drie of vier keer per jaar aan mee. Eind november gaan ze
naar de Belgische Ardennen voor een weekend. Dan wandelen ze vrijdag 5 km., zaterdag 12 km. en zondags
een 10 km. puzzeltocht. 
Volgend jaar gaan ze naar Tsjechië voor een wedstrijd in de sneeuw van 240 kilometer in vier dagen. Dan rij-
den ze eerst met de camper naar Heeze, waar een vriend met 22 honden woont en met zijn allen rijden ze in
één keer naar Tsjechië als dat lukt, want het is zo’n 1300 kilometer. Bij het terrein waar de ritten gehouden
worden komen alle deelnemers bij elkaar en dan staan ze met campers en caravans op een veldje. De wed-
strijd bestaat uit verschillende etappes. Per dag lopen de honden ongeveer 65 km. en er wordt ook een nacht-
etappe gelopen. De honden  mogen vanaf één jaar al meedoen aan korte afstandswedstrijden. Zodra ze ander-
half zijn mogen ze aan langere afstanden meedoen. Ze luisteren naar commando’s in het Inuïts zoals Haw!
wat links betekent en Gee! is rechts.

Voordat Carina en Johan naar Paauwenburg kwamen woonden ze eerst aan de Piet Heinkade, toen even in de
Begonialaan en in 1995 kochten ze hun huis in de Groen van Prinstererlaan. Ze wonen er goed zeggen ze zelf.
Ze hebben leuke buren, ze vinden de buurt leuk en het huis is leuk. De honden slapen voornamelijk bene-
den in de garage en overdag zijn ze meestal in de tuin. Als ze met de honden gaan lopen zijn ze natuurlijk zo
in het bos of op het strand. Omdat Johan in 5-ploegendienst werkt kan hij er vaak op uit. Hij werkt bij Zeeland
Refinery, wat voorheen Total was. Carina is overblijfkracht bij de Theo Thijssenschool en ze is bezorgster van
deze wijkkrant. Ze hebben nog een hobby en dat is zeilen op het Veerse Meer met de catamaran. Deze ligt in
het vaarseizoen bij De Piet.

Johan vertelde dat hij van de haren van de honden soms wol spint en toonde een hoesje voor de gsm, gebreid
van deze wol. En een vilten hoed, ook gemaakt van hondenhaar. Om wol te spinnen heb je wel heel veel haar
nodig. In de garage is hij bezig met het maken van een slee om achter de honden te spannen. Knap, als je je
eigen hondenslee kunt maken, helemaal van hout. 

Een opvallend stel in onze wijk, Johan met zijn ’rock ’n roll’ kuif en zeker opvallend als ze met de honden en
kar (of slee) erop uit gaan.

De Mey van Streefkerklaan
Deze straat bevindt zich in het westelijke gedeelte van Paauwenburg. Wanneer men vanaf de Sloeweg rechts
de Burgemeester Van Woelderenlaan inslaat, dan rechtsaf de Paauwenburgweg en daarna de tweede straat
linksaf de Savorin Lohmanlaan in dan vindt men De Mey van Streefkerklaan de derde afslag links.
Jean Gijsberto baron de Mey van Streefkerk, heer van Streefkerk en Nieuw-Lekkerland, geboren te Leiden op
17 april 1782 - overleden in ’s-Gravenhage op 5 januari 1841. Hij was een Nederlands ambtenaar en later
minister van Staat. Jean de Mey van Streefkerk studeerde Romeins en hedendaags recht aan de Hogeschool te
Leiden tussen 1800 en 1802 en een jaar later werd hij als gezantschapssecretaris (een diplomatieke functie)
benoemd in Parijs. 
In 1805 werd hij benoemd als kabinetssecretaris tijdens de Regering onder Schimmelpenninck, een functie
die hij zou voortzetten onder Koning Lodewijk Napoleon. 
Na zijn vertrek is hij enkele maanden secretaris bij het Syndicaat van Holland en in 1813 kan hij aan de slag
bij het commissariaatgeneraal van Binnenlandse Zaken. Vier maanden later wordt hij secretaris bij de Raad
van State en in 1815 wordt hij weer secretaris bij het Kabinet des Konings. Na enkele maanden in 1816 waar-
nemend secretaris van staat (een politiekambtelijke functie) te zijn geweest bij afwezigheid van Anton
Reinhard Falck mag hij die functie definitief op zich nemen bij diens promotie tot minister. In 1823 wordt hij
daarnaast ook secretaris van de ministerraad, wat hij tot 1835 zou blijven. In 1826 wordt Mey van Streefkerk
verheven in de adelstand, eerst tot jonkheer, enkele dagen later tot baron. Hij wordt heer van Streefkerk en
Nieuw-Lekkerland. In 1835 wordt de baron eervol ontslagen op zijn eigen verzoek, om gezondheidsredenen.
Bij zijn vertrek wordt hij benoemd als Minister van Staat (nam als dusdanig ook deel aan de ministerraad),
lid van de Eerste Kamer en grootkruis in de Orde van de Nederlandse Leeuw. De laatste functie heeft hij nooit
aanvaard en die benoeming werd na een jaar ingetrokken.
Baron de Mey van Streefkerk is driemaal getrouwd, in 1809 met F.C. Beeldemaker (overleden 1811), in 1817
met E.W. Swellengrebel (overleden 1821) en in 1826 met C.E. Witsen Elias. Uit het eerste huwelijk was 1 kind
geboren, uit het tweede 3 en het derde 1 kind.
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Voor alle notariële diensten

Scheiden zonder rechter?
Vraag vrijblijvend informatie

Coosje Buskenstraat 202
(0118) 410 930

www.notarisherwig.nl

Woning of huisvesting niet naar wens?
Loop geen onnodige risico’s. Financieel of qua bouwveiligheid

 
Woning of huisvesting niet naar wens? 

Loop geen onnodige risico’s, financieel of qua bouwveiligheid. 

 
Nieuw bouwen, uitbreiden of indeling wijzigen? Wij kunnen u bijstaan 
in het complete verhaal. Of het nu gaat om ontwerp, advies, 
tekenwerk, constructieve berekeningen, detaillering of  vergunnings-
aanvraag.  
Ook voor vergunningsvrije bouwwerken zijn goede en duidelijke 
tekeningen en constructieve berekeningen onmisbaar om uw 
bouwavontuur, zelfbouw of met een aannemer naar uw keuze, tot het 
gewenste en verantwoorde resultaat te laten leiden. 
 
Hermesweg 17 
 
Postbus 369 4380 AJ Vlissingen 
 
0118-416763 
 
www.tekenburowillems.nl    

Nieuw bouwen, uitbreiden of indeling wijzigen?
Wij kunnen u bijstaan in het complete verhaal.
Of het nu gaat om ontwerp, advies, tekenwerk, constructieve 

berekeningen, detaillering of vergunningsaanvraag.

Ook voor vergunningsvrije bouwwerken zijn goede en duidelijke
tekeningen en constructieve berekeningen onmisbaar om uw
bouwavontuur, zelfbouw of met een aannemer naar uw keuze 

tot het gewenste en verantwoorde resultaat te leiden.

Hermesweg 17, Postbus 369, 4380 AJ Vlissingen.
Tel. 0118-416763 - www.tekenburowillems.nl

autotaalglas
laat je niet barsten
0800-0828

Autotaalglas Vlissingen
Gildeweg 13

autoruit stuk?

Aan de hand van een kaart uit 1823 krijgen we een
indruk van het ’wegennet’ van destijds. Wat zál het stil
zijn geweest…

Wegen nu
Een wijk als Paauwenburg heeft natuurlijk vele straten,
lanen, paden en wegen in verschillende soorten en
maten. Bij de opbouw van de nieuwe wijk - begin jaren
zestig van de twintigste eeuw - zijn de straatnamen door
de samenwerkende gemeenten Vlissingen en Koude-
kerke in het leven geroepen. 
Staatslieden en componisten of toonkunstenaars,
moesten in de nieuwe wijk de boventoon gaan voeren.
Sommige wegen volgen (voor een deel) nog oude trajec-
ten.
Gaan we ongeveer 200 jaar terug in de tijd, dan kunnen
we vaststellen dat onze woonomgeving niet veel wegen
kende, zo blijkt uit de kadastrale kaart uit 1823. Er
waren slechts enkele doorgaande wegen. 

Wegen toen
Wel waren er vele kleine aftakkingen, zogeheten wege-
lingen, bedoeld voor de toegankelijkheid van het boe-
renland. Een wegeling is een onverhard, doodlopend

landweggetje dat in principe was bedoeld voor boeren,
om bepaalde delen van hun akker- of grasland te kun-
nen bereiken.
Onze omgeving bestond uit bouwland, weiland en wat
boerderijen. En natuurlijk stond daar de aloude vlied-
berg, behorend tot de oudste monumenten op
Walcheren. Deze natuurhistorische objecten bestaan al
meer dan duizend jaar. Op de kadastrale kaart staan de
namen van gebiedsdelen aangegeven. Sommige zijn
naar vogels genoemd, zoals Kievietshoek en Koekkoek,
andere naar eeuwenoude namen als Langeleen, dat ver-
moedelijk dateert uit de tijd van de leenheren die land
in leen uitgaven aan hun onderdanen. 
In onze buurt was er zowel een Koudekerks Langeleen
als een Westsouburgs Langeleen. Dwars door
Bossenburgh, ter hoogte van het basketbalveldje, loopt
de Langeleenweg, een fietspad met een herinnering aan
vroeger tijden.
We herkennen op de kaart ook Paauwenburg, Toren-
zicht, Bon Repos, De Lange Pacht, twee boerderijen aan
de huidige Bachlaan/Bizetlaan en aan de Bachlaan/-
Burgemeester van Woelderenlaan en tot slot een boe-
renerf op de hoek van de Johan Melchior Kemperstraat
en de Gerbrandystraat. Pas later ontstonden er meer

boerderijen aan de weg tussen Koudekerke en Vlissin-
gen.
Er waren diverse typen wegen: zandwegen, kleiwegen,
grindwegen en soms een weg van steen. In ons gebied
waren er geen verharde wegen. De infrastructuur
bestond voornamelijk uit zand of klei. In de meeste
gevallen hadden de wegen een kronkelige loop, prak-
tisch aangelegd van boerderij naar boerderij. Pas later
werd efficiëntere aanleg ten behoeve van het almaar toe-
nemende verkeer gerealiseerd. 

Terug in de tijd met de kadastrale kaart
Met de kaart van 1823 ter illustratie bij de hand, kunnen
we een rondje langs de diverse wegen maken. We begin-
nen aan de noordzijde en gaan vervolgens met de klok
mee.
De Groeneweg (2) heet nu Galgeweg. Het beginstuk, vlak
aan de kust, heette al lang het Galgewegje (1). Dit oude
weggetje bestaat niet meer. Het lag ter hoogte van hotel
Westduin, dat sinds 1997 onder de gemeente Veere valt.
Onze huidige Galgeweg loopt van de kust, helemaal tot
aan villa Moesbosch, tegenover Huis Der Boede.
De Gerbrandystraat (3) heette eerder Vlissingsestraat,
Koudekerkseweg, De Vlissingsche Zandweg (op de kaart
uit 1823) en De weg van Koudekerke naar Vlissingen (in
de achttiende eeuw). 
De zogenoemde Krooswegeling aan De Vlissingsche
Zandweg (Gerbrandystraat) (4), is nu ongeveer de Johan
Melchior Kemperstraat.
De Zuurbeekse- of Zuidbeekseweg (5) richting West-
Souburg. De naam Zuidbeek is tot op heden onveran-
derd gebleven.
De Grenswegeling (6) was een wegeling op de grens van
Vlissingen en Koudekerke. Sinds de gemeentelijke her-

indelingen van 1966 en 1997 ligt die grens een stuk
noordelijker. Ook de daarmee verband houdende
Vlissingse stadsuitbreidingen hebben grenzen doen ver-
leggen. De naam Grenswegeling is echter behouden
gebleven.
De Zwanenburgscheweg (7) - op deze kaart slechts een
stukje in beeld, onder boerderij Torenzicht - was
genoemd naar de kasteelachtige buitenplaats Swanen-
burg, die even ten noorden van het tenniscomplex van
DOS in het Nollebos lag. Deze lange weg liep vanaf de
kust bij Swanenburg tot aan de Gerbrandystraat.
De Vlissingse Kleiweg (8) liep vanaf het Westduinpark,
via de huidige Paauwenburgweg en de huidige Vlissingse
Kleiweg (de B-weg richting de Theo Thijssenschool) tot
en met de Boksweg. Ook het oostelijke stuk van de hui-
dige Galgeweg, vanaf Intratuin tot aan villa Moesbosch,
hoorde er nog bij. Deze kleiweg was dus zeer langgerekt.
Hij is de langste op de kaart.

De Bergweg (9) was juist kort en was uiteraard gefor-
meerd rondom de Paauwenburgse vliedberg.
De Weg naar Vlissingen (10) werd later De Dishoeksche
Kleiweg genoemd, daarna Zwaanweg en nu Bachlaan.
Een deel van de huidige Burgemeester van Woelderen-
laan hoorde er nog bij. 
Bij de rotonde aan het einde van de Bachlaan zijn we
weer bij de Groeneweg (2) (Galgeweg) aangekomen en
is het rondje op de kaart van 1823 voltooid. 

Illustratie: minuutplans sectie G, blad 1 en 2, onderde-
len uit het verzamelplan van Koudekerke, opgemeten in
1823 door landmeter Adriaan Holster (uitgegeven door
het in 1832 opgerichte Kadaster).

”Ik hoor mijn eigen voetstappen!” Dat zei een verbaasde Braziliaanse vriendin mij, tij-
dens een wandeling door onze wijk. Ik had er nooit bij stil gestaan, maar voor iemand
uit de miljoenenstad São Paulo was het horen van voetstappen op straat blijkbaar een
bijzondere ervaring. ’n Rustige wijk dus, waarin wij wonen, ondanks het niet weinige
verkeer. Zo’n 200 jaar geleden bestond het geluidsrijke leven uit karren, koetsen,
paardenhoeven en misschien wel enkele bandenloze draisines (houten loopfietsen). In
de stad moet dat veel kabaal hebben opgeleverd, maar in het gebied waar onze wijk is
gebouwd - een agrarisch gebied - was dat niet aan de orde.

Wegen rondom de oude hof Paauwenburg door Jaco Simons
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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

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

Flexibele mogelijkheden voor groeps-
activiteiten, feestelijke gebeurtenissen
en andere bijeenkomsten. Telefoon/Fax 0118 - 465454

Zorgstroom in Paauwenburg...
wij zijn u graag van dienst

● Thuiszorg: huishoudelijke hulp, verpleging en verzorging
● Dagverzorging in Het Majoraat, Van Hogendorpweg 60
● Gezonde, lekkere maaltijden van Tafel Thuis

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

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

Zorgstroom in Paauwenburg...
wij zijn u graag van dienst

● Thuiszorg: huishoudelijke hulp, verpleging en verzorging
● Dagverzorging in Het Majoraat, Van Hogendorpweg 60
● Tijdelijke opname in de Regenboogflat, Troelstraweg 269

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

Voor al uw vragen over zorg en wat
Zorgstroom voor u kan betekenen
belt u naar 0118/48 64 00

www.zorgstroom.nlwww.zorgstroom.nl

Nieuwbouw
Verbouw
Aanbouw
Dakkappellen
Badkamers

Handelsweg 31

4387 PC  Vlissingen

T 0118-628045

F 0118-629149

E info@bouwbedrijfvankeulen.nl

I  www.bouwbedrijfvankeulen.nl

Nieuwbouw
Verbouw
Aanbouw
Dakkapellen
Badkamers

Handelsweg 31
4387 PC Vlissingen
T 0118-628045
F 0118-629149
E info@bouwbedrijfvankeulen.nl
I www.bouwbedrijfvankeulen.nl

Prettig leven, 
ook met zorg
0118 - 448 448
www.werktvoorouderen.nl

De natuur in Paauwenburg Henk van Vlimmeren

Catering
In het Vlissingse stadhuis wordt af en toe belastinggeld gebruikt alsof het om de aanschaf van waardeloze
speelgoedfiches gaat en dat terwijl er overal wordt fors bezuinigd op de gemeentelijke bijdragen voor sociaal-
culturele infrastructuur, of het nu in Paauwenburg is of in de rest van Vlissingen. 
Verenigingen, wijkorganisaties, organisatoren van activiteiten zoals Koninginnedag, festivals en wat dies meer
zij, allemaal zullen ze minder geldelijke ondersteuning krijgen of die misschien geheel verliezen. 
Ik heb daar - zij het niet in alle gevallen - ook begrip voor. Tenslotte kan ons gemeentebestuur het niet helpen
dat er een wereldwijde crisis aan de gang is, die in Vlissingen dubbel aankomt omdat net op de breuklijn tus-
sen financiële vooruitgang en achteruitgang het Scheldekwartier aan de man moet worden gebracht...

Waar ik geen begrip voor heb is een gemeentelijke budget-overschrijding van honderdduizend euro op een
begrotingspost van anderhalve ton en zeker niet omdat deze post nota bene de ’gemeentelijke catering’ is.
Uit welingelichte bron weet ik dat het hier gaat om de versterking van de inwendige mens ten gemeentehui-
ze, oftewel het laten aanrukken van broodjes (40.000 à 2,50 euro?), koffie, versnaperingen, drankjes enz. voor
vergaderingen, bijeenkomsten en recepties.

Dat er ietsje meer wordt uitgegeven dan begroot: soit, maar een bedrag waarvoor je bijna een startersflat in
Paauwenburg kunt kopen: dat duidt op een totaal gebrek aan controle en ontkenning van de eigen financiële
verantwoordelijkheid.
Ik stop er nu mee, ik heb hier geen woorden voor!

Observaties door Jan van ’t Eiland

Walcherse kippen
Zo tegen de Kerstdagen zijn ze wat vaker dan anders te bewonderen: De Fazanten.
Prachtig gebraden zijn ze vaak een heerlijk onderdeel van de Kerstdis. Maar toch
zijn ze mooier en aantrekkelijker als je ze hier in het wild op ons eiland Walche-
ren ziet rondscharrelen. Het zijn er zoveel dat wij ze Walcherse kippen zijn gaan
noemen. Vooral de hanen pronken met hun kleurrijk verenkleed en sloven zich
uit om een paar hennen in toom te houden.

Ook in en rond Paauwenburg zien we soms fazanten. In onze voortuin scharrelde in het voorjaar luid tokke-
lend een vrouwtje rond en aan de overkant van de straat was een grote haan de tuin aan het verkennen. Onze
verbazing steeg ten top toen de vechtersbaas met veel kabaal een kat achterna rende. Zo’n bedreiging was de
kat nog niet eerder in haar leven tegengekomen. Een grote bedreiging, want een fazant kan 50 tot 90 cm lang
worden, ze hebben een flinke snavel als die van een kip en een opvallend lange staart. Vooral in het voorjaar
als de begroeiing laag is zijn de fazanten op veel plekken te bewonderen.

De fazant (Phasianus colchicus) komt oorspronkelijk niet in West-Europa voor. De vogel werd in de
Middeleeuwen als siervogel geïmporteerd en plantte zich bijzonder goed voort. Al snel werd het een populai-
re jachtvogel maar ook ontstond er her en der een Faizanterie waar men de vogels kweekte die later ten behoe-
ve van de jacht in de natuur werden uitgezet. De mannetjes fazanten zijn prachtig gekleurd, de vrouwtjes zijn
door hun bescheiden verenkleed zeer goed gecamoufleerd wat in de broedtijd natuurlijk van groot belang is.
Van nature komen fazanten vooral voor in bossen waar hij leeft van insecten, kleine dieren en zaden. In
Zeeland komen ze overal voor in weilanden en bouwlandgebieden waar ze zich vooral voeden met de gewas-
sen op het land. Maar toen we in november Vlissingen per auto verlieten zat er een gezelschap van 5 hanen
vlak langs de voorbijrazende auto’s op de Sloeweg wat wel aantoont dat de vogel steeds brutaler wordt. 

De broedperiode is van maart tot juni waarbij dan in het nest 10-14 eieren worden gelegd. Voordat het nest
wordt gebouwd gaan de hanen een territorium afbakenen. Ze proberen dan een of meer hennen aan te trek-
ken en het kan voorkomen dat een haan zes tot acht hennen in zijn harem opneemt. Als de kuikens na 20 -
24 dagen uit de eieren komen kunnen ze na 14 dagen vliegen. De exemplaren die niet door roofvogels, rat-
ten of vossen worden opgepeuzeld blijven tot het volgend broedseizoen bij de moeder in de buurt. Fazanten
zijn vaak gemakkelijk, te benaderen maar als je te dicht in de buurt komt vliegen ze met veel kabaal en rauwe
kreten weg. Als een hen op haar nest zit en er komt iemand in de buurt zal ze net doen of ze is gewond en
een eind van het nest wegstrompelen om daarna luidruchtig op te vliegen.
Omdat de fazant een bodemvogel is zal hij bij gevaar proberen om lopend te vluchten. Alleen als het gevaar te
groot wordt gaat hij op de wieken waarbij hij een flinke snelheid kan ontwikkelen.
Ook tegen de avond vliegt de fazant om in een boom te komen waar hij de nacht gaat doorbrengen. Ze zitten
daar veilig voor de vele vijanden die op ze jagen. Hoewel we in Zeeland nog heel veel fazanten kunnen zien is
het aantal toch een beetje teruggelopen. De jacht is daarvoor niet verantwoordelijk. De teruggang wordt vrij-
wel zeker veroorzaakt door de bepaling dat gekweekte fazanten niet meer in de vrije natuur mogen worden
uitgezet. De kunstmatige toename is daardoor verminderd. De laatste tellingen geven aan dat er op het ogen-
blik ongeveer 50.000 broedparen in het land zijn.

De volgende wijkkrant verschijnt
medio februari 2012.

Hebt u een bijdrage, stuur die dan
vóór 31 januari 2012 naar ons toe.

Ons redactieadres is: 
Goeman Borgesiusstraat 59, 

4384 JM Vlissingen
klavervier2010@hotmail.com

Paauwenburg vijftig jaar in 2012
Onze wijk Paauwenburg bestaat in februari 2012 vijftig jaar. Vaste gastschrijver
Jaco Simons wil graag een artikel gaan wijden aan deze mijlpaal. Het is de bedoe-
ling dat hij dat gaat doen aan de hand van een aantal interviews met
Paauwenburgers die al vanaf het ontstaan van de wijk hier wonen. 

Jaco Simons zoekt dus mensen die zich al vanaf 1962 of 1963 ’Paauwenburger’
kunnen noemen. Bent u één van die mensen of kent u iemand die bij één van de
eerste Paauwenburgers hoort? Neem dan contact op met de redactie van Klaver
Vier: e-mailadres: klavervier2010@hotmail.com of telefonisch: 0118-462860.


