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WIJKKRANT VOOR PAAUWENBURG

Paauwenburg 50 jaar!

Badhuisstraat 16
4381 LS Vlissingen
(0118) 41 40 14
makelaar@bertbimmel.nl

www.bertbimmel.nl

Dit jaar bestaat de wijk Paauwenburg 50 jaar. Wij zullen in elk nummer van Klaver Vier, dat een jaar
lang gesierd wordt door een speciaal logo, in 2012 aandacht schenken aan dit feit. Vorig jaar hebben wij
al een oproep gedaan aan ’oude Paauwenburgers’ zich aan te melden om door middel van interviews
de geschiedenis van de wijk in een historisch perspectief te plaatsen. Bij dat historisch perspectief
horen ook de vestiging van voorzieningen: scholen, winkels en wijkcentra. Belangrijke gebeurtenissen
waarbij honderden Paauwenburgers zich verzamelden zullen ook aandacht te krijgen, zoals de
inspraakbijeenkomsten over de rehabilitatie van Paauwenburg Zuid-Oost, waar de toenmalige wethouder wijlen Daan Bruinooge zich al laverend doorheen werkte... En wie herinnert zich nog het bijna overkokende Majoraat waar oud-burgemeester Jaap van der Doef probeerde de mening te peilen van de
Paauwenburgse bevolking over het ’verdichten’ van de bebouwing? Het is ook de bedoeling een blik in
de toekomst te werpen. Hoe zal het verder gaan met Paauwenburg? Moeten we de toekomst vrezen of
vertrouwen we erop dat de economische crisis het woon- en leefklimaat niet zal aantasten?
Wij houden ons aanbevolen voor de opinie van onze lezers. Ook voor oude foto’s van het ontstaan van
onze wijk. Wie wil reageren: tel. 462860 of email klavervier2010@hotmail.com
Redactie Wijkkrant Klaver Vier

Verwachting: 18.000 inwoners en 26 winkels

Zeven kerken en zeven scholen in de wijk Paauwenburg
Het was de tijd waarin ook in Vlissingen de bomen nog tot in de hemel groeiden. We
schrijven de jaren vijftig en zestig van de vorige eeuw en in het stadhuis kent het optimisme voor de toekomst geen grenzen. Vooral voor het gebied Paauwenburg wordt een
stormachtige ontwikkeling voorspeld. In die jaren zestig is Paauwenburg nog een landelijk gebied,zonder noemenswaardige huizenbouw, maar het gemeentebestuur van
toen weet zeker dat de stedenbouwkundige revolutie in dit landschap spectaculair zal
zijn.

Lees voor de aardigheid eens mee in een verslag in de
Provinciale Zeeuwse Courant van zaterdag 4 juni 1960:
’Voor het gebied Paauwenburg dat in een verre toekomst
volgens het Vlissingse structuurplan 18.000 inwoners
zal herbergen, heeft de gemeenteraad een uitbreidingsplan vastgesteld. In dat plan zijn onder meer 26 winkels,
zeven kerken en zeven scholen geprojecteerd’.

Taxatiefouten

In de ruim 50-jarige geschiedenis van de woonwijk
Paauwenburg pakte het in werkelijkheid wel anders uit
en we mogen zeggen dat het gemeentebestuur uit die
tijd aardig wat taxatiefouten maakte.
Zo telt de wijk bij lange na geen 18.000 inwoners, maar
ongeveer 6200 (en dan tellen we de bewoners van
Westduin er nog bij). En zelfs met veel fantasie komen
we niet aan 26 winkels, maar aan een stuk of elf. Nee,
volgens de vroede vaderen van toen is het niet helemaal
geworden wat er van werd verwacht.

Zeven kerken

Met de ontkerkelijking hield het gemeentebestuur helemaal geen rekening, want men voorzag de komst van
zeven kerken, zeven kerkgebouwen welteverstaan. In de
PZC van 4 juni 1960 werd er nog aan toegevoegd: ‘Niet
minder dan drie van deze zeven kerken zijn bestemd
voor kerkgenootschappen die in Vlissingen nog niet over
een eigen gebouw beschikken en deze kerken zijn dan
je thuis voelen
geborgenheid

Samen werken aan wonen

ook voor de behoefte van de hele stad’. In werkelijkheid
kwam er maar één kerk, de Samen-Op-Weg-Kerk in het
Open Hof.

Scholen

Dat het gemeentebestuur van toen ook voorspelde dat er
zeven scholen zouden komen is niet zo verwonderlijk,
want als er inderdaad 18.000 inwoners zouden zijn
gekomen, zouden die scholen wel nodig zijn. Met de
ruim zesduizend inwoners van het huidige Paauwenburg groeien de twee bestaande scholen nog altijd uit
hun jasje.
De gemeente voorspelde in de jaren vijftig en zestig van
de vorige eeuw de toekomstige wijk Paauwenburg zo’n
schitterende toekomst, dat sommige raadsleden vreesden, dat deze nieuwe woonwijk op den duur zelfs het
centrum van de stad zou overvleugelen. ’Maar’, zo lieten
burgemeester en wethouders weten, ’een centrum met
meer dan 400 winkels, met hotels, met restaurants, met
cafés, met bioscopen (er waren er toen twee, red.) laat
zich niet zo makkelijk door een buurtwijk verdringen’.

Dat had overigens letterlijk en figuurlijk wel wat voeten
in de aarde, want de meeste grondbezitters gingen niet
akkoord met de prijs, die door de gemeentelijke overheid geboden werd, schrik niet: 50 tot 65 cent per vierkante meter. Tenslotte bood de gemeente f. 1,10 per
vierkante meter. In onze ogen zijn dat absurd lage prijzen, maar in het al eerder genoemde verslag in de PZC
was toch te lezen dat ’de heer H.B.J. Knoop (VVD)
geschrokken was van de vrij hoge prijzen’. De oudere
lezers onder ons weten ook nog dat de heer Knoop een
bekende Vlissingse tandarts was.

Vaak moest de arrondissementsrechtbank in Middelburg er aan te pas komen om een oordeel uit te spreken.

In enkele gevallen liet mr. Van Empel, president van
deze rechtbank, weten dat ’desnoods met behulp van de
sterke arm de grond in het feitelijk bezit van de gemeente’ moest worden gesteld. Let wel: huizenbouw was er
toen nog niet in het gebied Paauwenburg, op een enkele uitzondering na, zoals de hofstede Paauwenburg, die
haar naam zou geven aan deze woonwijk.

Herindeling

Pas in 1966 kwam Paauwenburg officieel bij Vlissingen,
toen de gemeentelijke herindeling tot stand kwam en
een deel van het grondgebied van Koudekerke en ook
heel Souburg en Ritthem bij Vlissingen werden gevoegd.

De wijk mag dan niet zo groots zijn geworden als het
gemeentebestuur van de jaren vijftig en zestig voorspelde, toch is Paauwenburg uitgegroeid tot een prachtige
woonwijk. En misschien krijgen de bestuurders van toen
ooit nog eens gelijk, want de toekomst is nog lang niet
ten einde.

Koudekerke

Het gebied Paauwenburg behoorde in die tijd nog niet
eens tot het grondgebied van Vlissingen, maar tot
Koudekerke (toen nog een zelfstandige gemeente).
Vlissingen had een schreeuwend gebrek aan bouwgrond.
En duidelijk was dat bij een gemeentelijke herindeling
Zeilmarkt 10
4381 BS Vlissingen
Tel.: 0118-42 05 55
Fax: 0118-42 05 56
www.dourlein.nl
info@dourlein.nl

voor jong en oud
buitenspelen

het gebied Paauwenburg bij Vlissingen zou worden
gevoegd. Daarom had Vlissingen al een overeenkomst
met de buurgemeente. Koudekerke zou alle gronden in
het gebied Paauwenburg onteigenen en vervolgens doorverkopen aan Vlissingen. En zo gebeurde het ook.

Dourlein Accountants & Adviseurs

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

*
*
*
*

Bemiddelen
een zaak van vertrouwen

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

Leen Rottier

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

Activiteiten in Paauwenburg

Open Hof activiteiten

Hatha yoga, 55+, D. v.d. Gaast 430757
Spirituele ver. Harmonia
Info
0118-463077 of 625298
Elke 3e ma. v.d. mnd. Hobby Computer Club
490344
Maandagmiddag
Damesrecreatiegym O.N. 410032
Dinsdagmorgen
Mensendieck, S. Bosga 06-14249192
Dinsdagavond
Bridgeclub de Vlissingse Fles 19.30 u.
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

Maandagmorgen
Maandagavond

Donderdagavond
Donderdagavond

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

Donderdag

Elke vrij.morgen
Vrijdagmorgen

Extra activiteiten Open Hof:

Uitvaartverzorging Overtoom Groen
De mensen achter
Uitvaartverzorging Overtoom Groen:

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

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

● Als lid van FNV bondgenoten kunt u gebruikmaken van de gratis belastingservice. Vanaf 29 februari tot 28 maart
2012 kunt u terecht bij “Het Open Hof”. Afspraak maken op maandag en dinsdag tot 27 maart via internet:
www.afspraakmakenfnv.nl ● 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

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.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

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
Bijzondere activiteiten Stichting Majoraat
03 mrt.: Postzegelbeurs Filatelisten vereniging
18 mrt.: 13.30 uur
Bingo

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

Paraplu - openingstijden
Dinsdag 16.00 tot 17.30
Donderdag 16.00 tot 17.30

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

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

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

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

14.00-16.00 u.
14.00-16.00 u.
10.00-12.00 u.

22 mrt.: 13.30 uur

Bingo

Extra activiteit:
04 mrt.: energiebewustzijn dag, Ronald van de Peppel
07 mrt.: helderziendewaarneming Dierentolk Gina
10 mrt.: bijeenkomst Santa Mama del Rosa door Alex Hegie
14 mrt.: Reiki bijeenkomst door Tasja Hut
17 mrt.: magnetiseren door Tresi Barros en Isaak
24-25 mrt.: Reiki cursus 2e graad, Ronald v. d. Peppel
25 mrt.: Chakra tekenen, Tasja Hut
31-3/1-4: bewustwording & groei. Tresi Barros en Isaak
04 apr.;
Tarot Labyrint, Tasja Hut
11 apr.:
Reiki bijeenkomst, Tasja Hut
12 apr.:
cursus ademen, Tasja Hut
Alexander Gogelweg 59, Vlissingen
(Voor meer informatie: 0118 - 46 54 54)
Donderdag 19.30 tot 22.30
Vrijdag
19.30 tot 22.30

Colofon
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Ook voor feesten en partijen

www.racketcentrum.com

0118-414957

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

SERIER
BOOMGAARDWINKEL
Jac. v. Beierenweg 2
Koudekerke
Naast Lammerenburgweg

De winkel in uw
eigen omgeving
waar het fruit lekker is!

Geopend:
Dinsdag en vrijdag van 13.00-17.00 uur
Zaterdag van 9.00-16.00 uur.

een veelzijdige collectie!
nieuwsgierig?
kom langs in de winkel

Scheldestraat 54, Vlissingen

of kijk eens op

www.shop54.nl

Enorm snoei-offensief kwam onaangekondigd

Vlissingen in gebreke met voorlichting aan burgers
De vraag is: neemt het gemeentebestuur van Vlissingen vaak een loopje met de voorlichting aan de burgers? Wie afgaat op de ervaringen van deze wijkkrant met de wethouders en de afdeling communicatie van de gemeente, kan deze vraag alleen maar
volmondig met ja beantwoorden.
Wat is er aan de hand? In de afgelopen weken zijn de snoeimessen en de cirkelzagen
in de parken en langs de straten en de wandelwegen in de wijk enorm te keer gaan
tegen het groen. Het ene na het andere struikgewas werd onverbiddelijk tegen de vlakte gemaaid en zelfs vele ogenschijnlijk zeer gezonde bomen moesten er aan geloven.
Er verdween zoveel hoog opgaand groen dat er hier en
daar een huis zichtbaar werd waarvan de meeste mensen het bestaan niet eens hadden vermoed. Onder meer
langs het Offenbachpad en de Vlissingse Kleiweg kwam
een warwinkel van schuttingen tevoorschijn die de
omgeving nu niet bepaald mooier en aantrekkelijker
maakte.

Oranje pakken

Zelfs de felle vorst kon ze niet verjagen: de talrijke mannen in oranje pakken die met motorkettingzagen de
struiken en de bomen te lijf gingen. In het
Paauwenburgpark telden we op een gegeven moment
zeven oranje cirkelzagers tegelijk. Ja, en dan is de natuur
kansloos. Alles van waarde is weerloos, ook in
Paauwenburg.
Is dit zaagwerk het resultaat van een weloverwogen
beleid of gaan die mannen gewoon aan de slag onder het
motto: zagen zonder wat te vragen? Langs de vaart aan
de noordkant van de Chopinlaan stonden twee appelbomen en een pruimenboom. Ooit moeten die toch
geplant zijn uit een filosofie om verrassende diversiteit
aan te brengen. Maar ook die ’sierende’ bomen werden
het slachtoffer van de cirkelzagen.

Zangvogels

Eén groep is er die voor jaren problemen gaat krijgen:
de zangvogels die in de dichte begroeiing nestelden. Ze
hadden het toch al moeilijk door de vele kraaien, eksters
en Vlaamse gaaien die het op hun nesten en jongen hadden gemunt en die nu vrij spel krijgen. Je hoeft geen
ornitholoog te zijn om te voorspellen dat veel kleine
broeders de viering van vijftig jaar Paauwenburg niet
zullen meemaken.

Kortom, vragen genoeg om aan deskundige ambtenaren
van de gemeente te stellen. In een nog niet zover verleden leverde dat nooit problemen op. Zo verscheen er in
de wijkkrant van april 2005 een artikel onder de kop: ’In
Paauwenburg woedde inhaalslag met snoeimes’. In dit
verhaal kwamen bijvoorbeeld Willem van Dort, coördinator groen van de gemeente, en Anton Riemens, nu
beleidsmedewerker openbaar groen, uitvoerig (en deskundig) aan het woord.

Gesoebat

En dus dachten we: nu de geschiedenis zich zo opmerkelijk herhaalt (ook nu een enorme inhaalslag met
snoeimes en cirkelzaag) laten we voor een verhaal in de
wijkkrant onze vragen voorleggen aan deze deskundi-

gen. Dat ging aanvankelijk van een leien dakje: op een
woensdagmiddag om half twee wilde Anton Riemens ons
wel ontvangen op het stadhuis om antwoord te geven op
alle vragen.
Maar voor het zover kwam werden we gebeld door een
mevrouw van de afdeling communicatie. Hoe we het in
ons hoofd haalden om zo maar een afspraak te maken
met een ambtenaar en daarbij de afdeling communicatie te passeren. Na veel gesoebat was het eind van het
liedje dat we Anton Riemens wel mochten interviewen
maar dat het verhaal voor publicatie eerst gelezen moest
worden door wethouder Rob van Dooren en dat deze het
recht moest hebben zo nodig te schrappen in het verhaal, of het verhaal te wijzigen of aan te vullen. Dat ging
ons een stap te ver. Van Dooren wilde verder ook geen
commentaar geven.
We betoogden bij de afdeling communicatie nog dat we
er wel begrip voor hadden dat bij politiek gevoelige
zaken (samenvoegen van de drie Walcherse gemeenten
bijvoorbeeld) niet een ambtenaar maar een wethouder
zijn mening mag geven. Maar bij onschuldige onderwerpen als ’snoeien van groen in de wijk’, ’een opvallend
grote ganzenpopulatie’, verbetering van een straat in de
wijk, kan een deskundige ambtenaar toch beter tekst en
uitleg geven dan een wethouder, die het in de meeste
gevallen toch ook eerst moet vragen aan zijn ’personeel’.

Tenslotte een opmerking van een woordvoerder van
Omroep Zeeland: ’Wij hebben ook problemen met
informatie van de gemeente Vlissingen. Middelburg
daarentegen is een voorbeeld hoe het wel kan. Daar
kunnen we deskundige ambtenaren nog wel zelf te spreken krijgen’.Inderdaad, niet overal worden ambtenaren
zo monddood gemaakt als in Vlissingen.

IJdeltuiterij

Maar de afdeling communicatie bleef onverbiddelijk.
Nog niet zo lang geleden heette die afdeling de afdeling
voorlichting. Maar aan voorlichting doen ze daar al lang
nog maar heel weinig, ze doen meer aan afschermen
van de wethouders. Wie niet beter weet zou denken dat
alle medewerkers van de afdeling communicatie in
Vlissingen stage hebben gelopen in een Noord-Koreaans
stadhuis. Want in Vlissingen weten ze nu ook hoe ze het
volk onwetend moeten laten. In de wijkraad
Paauwenburg waren ook al geluiden te horen dat communicatie met het gemeentebestuur vaak uiterst moeizaam verloopt.
Eigenlijk mag je stellen dat de afdeling communicatie
van Vlissingen ernstig in gebreke is gebleven. Een zo
spectaculair object als deze enorme inhaalslag in het
Vlissingse groen had een uitvoerige voorlichting vooraf
verdiend. Maar door dit verhaal mag duidelijk zijn dat de
gemeentebestuurders maling hebben aan voorlichting
van de burgers. En als er dan burgers zijn die de moeite nemen om in een wijkkrant tekst en uitleg te geven
over een opvallende activiteit van de gemeente dan
wordt dat de kop ingedrukt door botte bureaucratie.

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.

De foto’s bij dit artikel zijn in het Paauwenburgpark en langs het Chopinpad genomen.

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

Emte Koudekerke
Emte Vlissingen

Waarschijnlijk gaat het alleen maar om ijdeltuiterij van
de Vlissingse wethouders. Want Marin de Zwarte liet ons
in een telefoongesprek weten: ’In de media kwamen
voor Vlissingen alleen nog maar ambtenaren aan het
woord en geen wethouders’. Kortom, De Zwarte wilde
ook wel eens met naam en toenaam in de krant.

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

(alleen Koudekerke)

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

ieuws van de wijkraad

Bestuurswisseling

Na een groot aantal jaren gaat ons lid Coby DoppegieterThiel ons om gezondheidsredenen verlaten. We vinden
dat jammer want met haar achtergrond als gemeenteraadslid en twaalf jaar wethouder van Terneuzen kon zij
de wijkraad veel begeleiding geven bij onze contacten
met overheden.
We zijn dankbaar voor de periode waarin zij zich met
veel enthousiasme voor het wijkwerk heeft ingezet en
wensen haar nog vele gelukkige jaren toe.
Nieuw in ons midden is Carla Ploegaert-de Groff, geboren in Sas van Gent en gehuwd, drie kinderen.
Nadat zij van 1990 tot 1999 in Goes heeft gewoond is zij
verhuisd naar Paauwenburg.
Zij heeft diverse bestuurlijke en politieke functies vervuld en die ervaring kan natuurlijk zeer goed worden
gebruikt bij het werk voor de wijkraad.

Bordjes Kunstwerken

Begin 2005 werd door onze buurtbewoner Ir.
Schoonderwoerd voorgesteld om bij de kunstwerken in
de wijk informatieve bordjes te plaatsen. Voor bezoekers
zou het prettig zijn om te weten wie de maker is.
Wij hebben dat verzoek op 4 mei 2005 doorgegeven aan
het Buro Beeldende Kunst die daarop positief reageerden. Hoewel het enige tijd heeft geduurd wordt op het
ogenblik in samenwerking met het gemeentearchief
onderzocht hoeveel bordjes er moeten worden geplaatst,
wat de tekst wordt en hoeveel het gaat kosten.

Paardenpoep

Er waren tijdens de vergadering ook nogal wat klachten
over het gedrag van ruiters en het voorkomen van
paardenpoep. De wijkraad heeft daarom contact opgenomen met Scheldestad Ruitersport.
Deze organisatie heeft een aantal eigen paarden en er is
ook gelegenheid om paarden te stallen, aan verhuur van
paarden doet men niet.
Dat een paard op een ruiterpad wat uitwerpselen achter
laat is niet altijd te vermijden. De ruiter dient het op te
ruimen en als hij dat niet doet en wordt betrapt riskeert
hij een boete van maar liefst 2.250,- euro.
Als u een ruiter weer in de fout ziet gaan meld dat dan
bij de manege dan kunnen daar gepaste maatregelen
worden genomen. Dat geldt ook voor ruiters die zich
met hun paard op de voetpaden begeven.
De vereniging heeft op diverse plaatsen in stallen en
gebouwen een op fel rood papier gedrukte waarschuwing opgehangen en de gemeente heeft toegezegd om de
situatie in het oog te houden en zo nodig handhavend op
te treden.
Ook tijdens de lessen die hier worden gegeven zal extra
aandacht worden besteed aan het gedrag van ruiters buiten de manege.

Bruggen Nollebos

Er waren nogal wat klachten over de slechte staat van
enkele bruggen in het Nollebos. Inmiddels zijn daaraan
noodreparaties verricht.
Op de planning van de gemeente staat om in het voorjaar drie bruggen geheel te vervangen en de vierde brug
weer veilig te maken.

Problemen vrachtauto’s winkelcentrum

Wij werden attent gemaakt op de zeer grote vrachtauto’s die bij de bevoorrading van het winkelcentrum problemen veroorzaken.
Ook waren er klachten over blikschade aan geparkeerde
auto’s.
De wijkraad heeft dat probleem voorgelegd aan de
gemeente. En de gemeente heeft inmiddels de betrokken bedrijven benaderd en verzocht om de leveranciers
te vragen kleinere vrachtauto’s in te zetten.
Wel moeten we beseffen dat bij het gebruik van kleinere
vrachtauto’s meer vrachtverkeer bij de bevoorrading zal
ontstaan.
De bedrijven werden ook verzocht om de chauffeurs
attent te maken op de bestaande verkeerssituatie.

Gerooide bomen

Op de laatste openbare vergadering werd gevraagd waarom in het Paauwenburgpark een aantal boompjes werden gerooid. Ze stonden er pas twee jaar. Bij navraag
bleek dat dit werd gedaan omdat de boompjes dood
waren gegaan.

Buurtbemiddeling

De wijkraad Paauwenburg houdt zich uitsluitend bezig
met zaken die de gehele wijk betreffen. Toch worden we
soms benaderd voor zaken die niet op ons terrein liggen,

door Henk van Vlimmeren
zoals bv. conflicten tussen buren. Voor dat soort zaken
kan men sedert enige tijd terecht bij Buurtbemiddeling
Vlissingen. Deze organisatie kan bemiddelen bij conflicten die ontstaan door geluidoverlast, hinderlijk en fout
parkeren, overlast van begroeiing e.d.
Met behulp van speciaal opgeleide buurtbemiddelaars
zoeken de bewoners zelf naar een oplossing van het probleem. De resultaten die tot nu toe zijn bereikt zijn erg
goed.
De buurtbemiddeling is bereikbaar onder telefoonnummer 751455.

Openbare vergadering

De volgende openbare vergadering van de wijkraad vindt
plaats op 14 mei 2012. Na de pauze zal notaris Mr. G.
Herwig voorlichting geven over de nieuwe regels betreffende erfrecht, schenking, kosten. (Erfbelasting,
schenkbelasting, testamenten.
Vragen die bij u leven omtrent deze onderwerpen kunnen vooraf worden doorgegeven aan Mr. G. Herwig,
zodat hij deze kan verwerken in zijn casus.

Hondenpoep

Dit onderwerp komt helaas regelmatig terug. De conclusie tijdens de laatste openbare vergadering was dat er
geen asociale honden zijn maar dat de eigenaren wèl wat
valt te verwijten.
Een nieuwe regel in Vlissingen is dat liefhebbers de hondenpoep zelf moeten opruimen, als de hond poept waar
dat niet is toegestaan. De eigenaar die een hond uitlaat
is verplicht een poepzakje bij zich te hebben.
In Paauwenburg zijn de volgende plaatsen aangegeven
waar honden hun behoefte kunnen en mogen doen:
* gedeelte Nollebos tussen de Zwanenburgseweg en
het fietspad langs de duinen
* grasstroken lange beide zijden van de watergang
langs de Paauwenburgweg en de Groen van
Prinstererlaan
* grasstrook tussen de Sloeweg en het water langs de
Willem Klooslaan
* grasstroken langs de watergang achter de Verdilaan,
de Mozartlaan en de Goeman Borgesiusstraat
* grasstrook tussen Galgeweg achter de Mendelsohnlaan
* grasstrook gelegen aan de Savornin Lohmanlaan
vanaf de Paauwenburgweg tot de Kempenaerstraat
* Grasveld aan de Schubertlaan langs de watergang.
Natuurlijk wordt het op prijs gesteld als ook hier de uitwerpselen worden opgeruimd.

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
Tel.: 0118-465474 / Fax: 0118-463487
;!-!
Maandag, donderdag en vrijdag van 8.00-18.00 uur
,!PUMV'M`ZPVWHH\^LUI\YNUS
Dinsdag
en woensdag van 8.00-21.00 uur
E-mail:
info@fysiopaauwenburg.nl
^^^M`ZPVWHH\^LUI\YNUS

www.fysiopaauwenburg.nl

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)

Sam’s Kledingactie
voor Mensen in Nood

Hartelijk dank dat u in uw blad aandacht heeft
geschonken aan de kledinginzamelingsactie van
Sam’s Kledingactie voor Mensen in Nood. Mede
dankzij deze publiciteit is de actie een succes
geworden!
Er is 1700 kg. kleding opgehaald in Vlissingen en
Souburg. De vrijwilligers van Sam’s Kledingactie
zijn van plan om in het najaar van 2012 opnieuw
een actie te organiseren.
U kunt ook bellen naar Leen Minderhoud, telefoon 0118-467111
Met vriendelijke groet,
Jan Jongedijk, directeur

MijnMening

Na de negatieve berichtgeving over de parkeerplaats van DOS tennisvereniging hebben wij iets
positiefs te melden. Op onze trouwdag, 2 september, stelden zij hun parkeerplaats ter beschikking
voor de koets, zodat wij over het duin foto’s konden maken.
We willen hen bij deze nogmaals hartelijk bedanken!
Met vriendelijke groet,
Mark en Monique Gommers

Nieuwe leden gezocht
biljartvereniging
Het Groene Laken

Lid van biljartvereniging HGL kun je worden als je
de leeftijd van 55 jaar hebt bereikt en niet meer
aan het arbeidsproces deelneemt.
Ze biljarten iedere dinsdag- en woensdagmorgen
van 08.00 tot 12.00 uur in het Theo van
Doesburgcentrum te Vlissingen.
Tevens worden er in de maanden september t/m
april combiwedstrijden gespeeld (dit zijn wedstrijden tegen verenigingen uit andere plaatsen
op Walcheren).

Info via secretaris van HGL: Nico But, telefoon
0118-416667.

Paauwenburg in wintersfeer

Kinderen van de Louise de Colignieschool vrijdagmiddag op het ijs. Deze foto kregen we net voor het naar de drukker sturen van
de Klaver Vier

Behandeling op afspraak
Brahmslaan 7- Vlissingen
Telefoon 411899

Kerstmarkt in
Paauwenburg 2011

Waarom in Paauwenburg?
In deze editie maakt u kennis met Martina Verboven. Dit keer niet iemand die in
Paauwenburg woont, maar ze is wel een bekend gezicht in onze wijk, vooral voor
mensen die regelmatig bij het Majoraat komen. Ze woont sinds 1976 in Souburg,
eerst in de Spoorstraat en op dit moment alweer 15 jaar in een leuk appartement
boven Aldi.
Ongeveer een jaar of twaalf geleden kwam ze in het Majoraat terecht omdat iemand haar had gevraagd om tijdelijk leiding te geven aan een Line-dance groep. Daarna is ze ook lessen gaan geven in Line-dance voor ouderen. Langzaamaan ging Martina steeds meer helpen bij het Majoraat als vrijwilliger met de schoonmaak en
was bijna elke dag in het gebouw te vinden. Aan de Line-dance kwam een eind en ze ging helpen met de Creamiddagen. Dit bleef ze doen tot drie jaar geleden, toen ze vanwege ziekte genoodzaakt was te stoppen met de
crea.

Momenteel is ze op donderdag en vrijdag altijd aanwezig en helpt ze tussen de middag met de maaltijden van
de Open Tafel, helpt ze met het opmaken van de kas, verkoopt ze consumptiekaarten, int ze contributie,
maakt menukaarten, boodschappenlijstjes, schenkt ze koffie en helpt ze ook bij de computerlessen. Soms, als
het nodig is helpt ze bij feestjes die in het Majoraat worden gegeven. Het liefst helpt ze hapjes maken en salades versieren met fraaie roosjes van tomaat en dergelijke. Maar als het moet helpt ze ook in de bediening.
En er is een nieuwe hobby bij gekomen: darten. Zo’n drie maanden geleden is er een dartgroep ontstaan bij
het Majoraat van tien mensen die elke woensdagmiddag met elkaar fanatiek de strijd aanbinden. Er staat nu
een vaste dartbaan met twee borden. Zo hoef je niet lang op elkaar te wachten. Martina is blij dat ze in het
Majoraat terecht is gekomen. Ze zegt dat het haar leven heeft verrijkt. Ze heeft vrienden gekregen, bijvoorbeeld Gerard. Van hem krijgt ze heel veel hulp en vriendschap. Zij zijn echte maatjes.

Ze vraagt zich weleens af of bewoners van Paauwenburg wel weten van de Open Tafel: je kunt elke dag tussen
de middag voor een maaltijd terecht, zoals mevrouw Truus Flierman uit de flat tegenover, die elke dag komt
eten en zij is er erg blij mee. Het is gezellig om samen met anderen te eten. Fijn om even met iemand te praten. Zo hebben Martina en Gerard met Oud en Nieuw twee dagen een speciale maaltijd gemaakt voor de vaste
eters van de Open Tafel, Mimi deed hetzelfde met de Kerstdagen: zij heeft ook twee dagen speciaal gekookt.
Tevens vindt Martina het jammer dat mensen er geen gebruik van maken om gewoon een kopje koffie te
komen drinken, zonder dat ze lid zijn van een clubje. Om eens even met iemand te praten of zomaar. Of dat
mensen komen kijken naar het Line-dansen of koersbal of luisteren als er een zanggroep of koor repeteert.

Vroeger woonde ze in België en daar had je bijna in iedere straat kaarthuisjes, waar mannen kwamen kaarten en de vrouwen zaten er te breien of een spelletje te doen. Er was meestal een vrijwilliger met koffie en
daar gaf je wat klein geld aan. Waarom zou zoiets niet kunnen in het Majoraat? Mensen hoeven niet thuis te
blijven zitten en te vereenzamen.

Straatnamen verklaard
De Aalbersestraat is te vinden als men over de Gerbrandystraat komt in de richting van Koudekerke en de laatste zijstraat naar links neemt. Dat is de
Piersonstraat. Die gaat men rechtdoor naar de Troelstraweg. De laatste afslag
naar rechts voor de Troelstraweg is de Aalbersestraat.
Petrus Josephus Mattheus (Piet) Aalberse werd geboren in Leiden op 27 maart
1871 en overleed te ´s Gravenhage op 5 juli 1948. Hij trouwde op 21 juli 1898
te Leiden met Elisabeth Joanna Maria Schmier. Zij kregen zeven dochters en
een zoon, Piet Aalberse, die in de jaren zestig voor de KVP plaatsnam in de
Tweede Kamer.

Aalberse was een Nederlands rooms-katholiek politicus. Hij heeft van 1891 tot
1897 rechten gestudeerd in Leiden. Hij was minister van Arbeid in het eerste
kabinet Ruijs de Beerenbrouck (1918 tot 1922). In het tweede kabinet Ruijs
de Beerenbrouck (1922 tot 1925), was hij minister van arbeid, nijverheid en
handel.

Gedurende de crisisjaren voor de Tweede Wereldoorlog was hij partijleider van
de RKSP, achtereenvolgens secretaris, fractieleider en voorzitter van de Rooms Katholieke Staatspartij. Hij stond
kritisch tegenover het beleid van Hendrik Colijn, dat alle heil zag in de ”gave gulden”. In juli 1935 zette hij de
premier voor het blok: ofwel devalueren ofwel een consequente deflatiepolitiek. Er ontstond een kabinetscrisis, en Aalberse werd formateur.

Hij wilde graag de sociaaldemocratische SDAP in de regering halen, maar hij was gebonden aan de voorwaarden die nog door Nolens waren geformuleerd. Een daarvan was, dat een derde partij noodzakelijk was in
zo’n coalitie, en die was niet te vinden. Aalberse gaf zijn opdracht terug, en het kabinet Colijn werd gereconstrueerd. Aalberse was een jaar lang voorzitter van de Tweede Kamer vanaf 1936, waarna hij lid werd van de
Raad van State. Dat lidmaatschap duurde tot een jaar voor zijn dood.
Toen in december 1945 de RKSP overging in de Katholieke Volkspartij (KVP), werd hij daar lid van. Aalberse
was de eerste minister van arbeid in Nederland. Onder zijn bewind kwam de Arbeidswet (1919) tot stand die
de arbeidsduur van werknemers regelde. In 1920 werd hij de eerste voorzitter van de Van Arbeid, de voorloper van de Sociaal Economische Raad. (SER).
Hij was lid van de ”Raad der Vereniging” van De Nederlandsche Padvinders.

Thuis vermaakt Martina zich ook wel. Ze heeft genoeg hobby’s. Breien, lezen, de computer en tablet, beeldhouwen, tekenen en schilderen met pastel of airbrush, darten, ga zo maar door. Ze heeft een ruime hobbykamer in haar appartement. Ze woont er prettig, alleen vindt ze haar woonkamer wat aan de donkere kant.
In de zomer gaat ze met haar scootmobiel naar Paauwenburg en in de winter wordt ze opgehaald met de auto
door Gerard. Als gezelschap heeft ze een poes en één keer in de week huishoudelijke hulp en ook een vaste
hulp voor eventueel doktersbezoek of het invullen van papieren. Zij komt regelmatig kijken of alles goed gaat
met haar en haar gezondheid. Martina heeft namelijk last van haar longen en lichte hartklachten. Vandaar
haar scootmobiel.
Hopelijk komen we haar nog dikwijls tegen bij het Majoraat, deze creatieve en gezellige duizendpoot.

Daarom in Paauwenburg

SCHOO HEIDSSALO
Gespecialiseerd in:

 Schoonheidsbehandelingen
 Microdermabrasie

Kindercentrum Tuimelaar
A.Gogelweg 10 Vlissingen

(huidconditie corrigerende behandeling)

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

GE TILESSE

Alléén volgens afspraak

Uw advertentie in de Klaver Vier?
Bel 0118-462860
e-mail: klavervier2010@hotmail.com
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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

Paauwenburg ziet Abraham

Eerste steenlegging en eerste bewoner

door Jaco Simons

Het was al aangekondigd in een oproep in de twee vorige edities van Klaver Vier: onze
wijk bestaat dit jaar 50 jaar en om die reden was ik op zoek naar Paauwenburgers die
vanaf het prille begin van het ontstaan van de wijk hier woonachtig zijn. Hun ervaringen wilde ik graag op papier zetten. Er kwamen aardig wat reacties binnen, waardoor
ik een selectie moest maken. Ik heb voor wat betreft deze bijdrage gekozen voor degene die hier al sinds de zomer van 1962 ’voet aan wal’ zette, te weten de heer Jan du
Pon. Hij is bovendien ononderbroken Paauwenburger gebleven.
De voorbereidingen - dat wil zeggen het bouwrijp maken
van het gebied - waren uiteraard al in een eerder stadium gestart en dat geldt ook voor de aanvang van de
bouw van twaalf woningen aan de zuidzijde van onze
wijk. Officieel wordt echter dinsdag 20 februari 1962
aangehouden als startpunt. Op die dag metselde de
Vlissingse burgemeester Kolff een grote loden koker in,
met daarin een oorkonde en munten. De tekst op de
oorkonde sloeg op de eerste steenlegging; de geldmunten bevatten de beeltenis van prinses Wilhelmina en
koningin Juliana. Een natuurstenen gedenksteen werd
vervolgens door Kolff op de koker geplaatst.

Het begin van de wijk

Uiteraard werd in de PZC van 21 februari 1962 een artikel gewijd aan het heugelijke feit van de dag ervoor. De
titel van het artikel luidde: ”Eerste steen gemetseld voor
84 woningen in plan ’Paauwenburg’.” En de ondertitel:
”Vlissingse ’invasie’ op Koudekerks grondgebied”.
”Dinsdagmiddag heeft de gemeente Koudekerke een
vreedzame invasie uit Vlissingen beleefd: in het
Vlissingse uitbreidingsplan ’Paauwenburg’, dat op
Koudekerks grondgebied ligt, legde burgemeester mr. B.
Kolff ten overstaan van een groot aantal genodigden de
eerste steen voor een project van 84 woningen, dat hier
door de bouwvereniging Goed Wonen wordt gebouwd.
Hoe vreedzaam deze invasie was, bleek onder meer uit
de aanwezigheid van een vertegenwoordiging van
Koudekerks gemeentebestuur, die op eigen grond tegenwoordig was bij deze voor Vlissingen zo belangrijke eerste steen”.

Vlissingen wilde in die tijd graag uitbreiden, maar kampte met een enorm gebrek aan ruimte. Koudekerke bood
de buurgemeente hulp aan door middel van het afstaan
van grond. In 1966 werd dat officieel een feit. ”Maar
zolang de herindeling nog geen werkelijkheid is, blijft
het Koudekerks grondgebied, zodat de eerste bewoners
van ’Paauwenburg’ Koudekerkers zullen moeten worden”, aldus de PZC.

Veel Paauwenburgers van het eerste uur bleven niet vijftig jaar lang in onze wijk wonen. Ze gingen naar elders
of kwamen - soms na vele jaren - weer terug. Jan du Pon
kwam, bleef en deed dat tot op de dag van vandaag!

De ’pioniers van Paauwenburger’

In de PZC van 8 februari 1962 had burgemeester Kolff
aangekondigd dat een twaalftal eengezinswoningen aan
het einde van juni dat jaar zou worden opgeleverd. Ze
werden gebouwd in drie blokken van vier woningen, aan
de Van Bossestraat. De ’pioniers van Paauwenburg’
betrokken deze eerste huizen. Ook Jan du Pon mogen
we in de selecte groep plaatsen. De ouders van Jan
betrokken met hun kinderen immers in de zomer van
1962 het huis aan de Van Bossestraat 23. ”Aannemer
Christiaanse had verstand van huizenbouw. Hij werkte in
opdracht van woningbouwvereniging Goed Wonen en
leverde kwalitatief goede huizen af”, aldus Du Pon.
Jan du Pon kan het weten, want hij zat enige tijd in de
bouw en was vele jaren elektricien bij Van Rietschoten
en Houwens, het bedrijf dat nu bekend staat onder de
naam Imtech. Later kreeg hij een leidinggevende functie
binnen de organisatie. ”Ik heb mij veel bezig gehouden
met de bouw van marineschepen. In mijn jonge jaren
heb ik trouwens nog gewerkt aan de vijf flats aan de pleinen Franssen van de Putte, Van Heemskerck en Van
Houten en de Troelstraweg.”
Jan werd geboren in 1947 in Vlissingen, aan de
Steenhuisstraat. Omdat zijn vader zeeman was, vertrok
het gezin eerst naar Rotterdam en later naar Den Helder,
om weer terug te keren naar onze Scheldestad. Hier
behoorden de Du Pons tot de eerste inwoners van de
wijk in wording: Paauwenburg. Jan was toen 15 jaar en
volgde een opleiding aan de LTS ’Swanenburgh’.
De eerste twaalf woningen die in de nieuwe wijk werden
gebouwd, staan er nog altijd; de 72 appartementen er
tegenover zijn tijdens een wijkrenovatie tegen de vlakte
gegaan. Tussen de huizenblokken stonden garageboxen.
In één groepje boxen werd provisorisch een noodwinkeltje van de Spar gehuisvest.

Jan du Pon met zijn vrouw Elisabeth.

Jan: ”Ik kan mij boerderij Paauwenburg, de hofstede
waarnaar onze wijk is genoemd, goed herinneren. Een
Rotterdams bouwbedrijf hield kantoor in het boerenhuis. In 1967 werd de boerenschuur met de grond gelijk
gemaakt”.
Met zijn vrouw Elisabeth ging Jan in een flatje aan de
Troelstraweg wonen (dat deel van de straat is nu naar
Willem Drees genoemd). Ook dat appartementencomplex is gesloopt.
Als gevolg van de komst van twee kinderen volgde in
1973 een verhuizing naar een eengezinswoning in de
Van der Brugghenstraat. Zo’n straatnaam is trouwens
een leuke bijkomstigheid als je Du Pon(t) heet ;).
Later gingen de Du Pons over op de koop van een huis.
De keuze viel op een pand dat slechts een paar huizen
verderop lag, aan de Van Hallstraat. Daar wonen Jan en
Elisabeth, sinds eind 1991, nog steeds.
Wonen op vier locaties in Paauwenburg, binnen een
straal van misschien honderd meter. ”Je begrijpt dat ik
geen verhuiswagen nodig had. Een nieuwe woning was
telkens ’om de hoek’!

foto: Jaco Simons

Bronnen: Krantenbank Zeeland (Zeeuwse Bibliotheek)
en Beeldbank Gemeentearchief Vlissingen.

Het huis met de gedenksteen aan de Van Bossestraat 27 is gelukkig niet ten prooi gevallen aan de slopershamer. foto Jaco Simons

Op de foto van 20 februari 1962 zien we burgemeester Benjamin Kolff, die de eerste steen legt van een wijk in wording: Paauwenburg.
(Beeldbank Gemeentearchief Vlissingen)
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Eerste steen gelegd door Mr. B. KOLFF burgemeester van Vlissingen voor de bouw van de eerste 84 woningen
in een complex voor de woningbouwvereniging ”GOED WONEN” A. C. v. d. Velde, voorzitter; L. J. Florusse,
secretaris; A. Daane, penningmeester; J. J. Kempe, 2e voorz.; E. de Priester, 2e secr.; G. v. Oorschot, 2e
penn.m.; W.J. Bouff, bestuurslid; architect J. Jobse - 20 februari 1962 m.m.v. N.W.R.
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Laat je verrassen in de winkel vol ambachtelijk
en ovenverse lekkernijen van

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

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

Voor alle notariële diensten

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

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

tekeningen en constructieve berekeningen onmisbaar om uw
Hermesweg
17 zelfbouw of met een aannemer naar uw keuze
bouwavontuur,
tot
het
en verantwoorde resultaat te leiden.
Postbus 369 gewenste
4380 AJ Vlissingen
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Scheiden zonder rechter?
Vraag vrijblijvend informatie
online winkelgemak: www.pietdaane.nl/shop/
Piett Daane
Pie
D
Daan
aane
aan
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

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

De natuur in Paauwenburg
Heksen in Paauwenburg

Alexander Gogelweg 59, 4384 EV Vlissingen

ZorgstroomininPaauwenburg...
Paauwenburg...
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.

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

Hier is de Mol!

Henk van Vlimmeren

De foto bij dit verhaal werd ons in november vorig jaar gezonden door lezer De Jong. Deze mysterieuze cirkel
paddestoelen werd gefotografeerd in het grasveld op de hoek van de Debussylaan en de Schubertlaan

Het is een prachtig voorbeeld van een ’Heksenkring’ en waarschijnlijk lag het aan het zachte weer dat deze,
en nog enkele ander heksenkringen in onze wijk werden aangetroffen, hoewel de meesten minder groot waren
dan die op de foto.
Pas in 1807 werd vastgesteld dat heksenkringen door schimmels worden veroorzaakt. Maar in oude verhalen
klonk het allemaal veel spannender. Ze zouden namelijk worden veroorzaakt door heksen, mollen, de bliksem of zelfs de duivel.
De naam Heksenkring komt uit de duivelse of uit de mythische sfeer en er werd verteld dat heksen (soms vermomd als katten) op deze plekken dansten. De Engelse naam fairy ring suggereert dat er slechts feeën zouden dansen.
De heksen zouden gedurende de nacht een magische cirkeldans uitvoeren en daarbij regelmatig snot uitspugen dat Heksenboter werd genoemd. Ook werd wel eens gezegd dat de cirkel een schroeiplek was van een
vuurspuwende duivel of draak.

Heksenkringen ontstaan vaak heel plotseling in één nacht wat natuurlijk al een heel mysterieuze gebeurtenis
is. Het bijgeloof wil dat het betreden van een heksenkring een gevaarlijke daad is. Als men in een kring stapt,
bestaat de kans dat je er niet meer uit kunt komen of dat je plotseling voor eeuwig verdwijnt. Ook zou je ernstige ziektes kunnen oplopen. Soms wordt gezegd dat het plek is waar de duivel zijn koeien laat grazen.

Maar laten we nu maar eens naar de werkelijkheid kijken. Heksenkringen ontstaan uit een groepering paddestoelen. Ze voeden zich met rottende en vergane plantendelen of ze komen voor als parasieten op levende
planten.
Het opnemen van voedsel vindt plaats door zwamvlokken (mycelium). Die bestaan uit fijne, soms bijna
onzichtbare, meestal witte draden die een sterk vertakt netwerk in de aarde vormen. Ze spelen de belangrijkste rol bij het ontstaan van heksenkringen.
In het eerste jaar van de ontwikkeling staan de paddestoelen dicht bij elkaar. In volgende jaren is het mycelium in het midden afgestorven maar die aan de buitenkant groeien verder door. Als gevolg daarvan staan de
paddestoelen het jaar daarop in een kleine kring. Elk jaar herhaalt dit proces zich waardoor de kring steeds
groter kan uitgroeien. Omdat het mycelium tijden het groeien wat blauwzuur produceert kan het gras aan de
buitenkant van de cirkel afsterven of geel worden.
Door dit proces kunnen heksenkringen elk jaar opnieuw op dezelfde plek verschijnen en steeds groter worden. De groeisnelheid ligt tussen 99 en 350 mm per jaar. De oudst bekende heksenkring ligt in Frankrijk en
is 700 jaar oud, Omdat de doorsnede bijna een kilometer is kan deze kring alleen uit een vliegtuig of ballon
worden bekeken en gefotografeerd.
Hoewel een heksenkring een interessant natuurverschijnsel is, wordt het wel een plaag als er een in je gazon
ontstaat. Op sommige plaatsen ontstaat extra grasgroei door de enzymen van de schimmeldraden terwijl op
andere plekken door uitputting van de voedingsstoffen in de grond deze zo wordt uitgeput dat het gras sterft.
Het gazon wordt er dan niet mooier op en het verwijderen van de plaag is helaas onmogelijk.

Observaties
Burgerplicht

door Jan van ’t Eiland

Ooit was er een voorschrift dat de burgers verplichtte tot het sneeuwvrij maken van de stoep voor de woning.
En nog steeds gaan veel mensen er vanuit dat deze verplichting nog bestaat. Maar zo langzamerhand lijkt het
er op dat veel mensen er een plicht noch een uiting van burgerlijk fatsoen meer in zien om het trottoir voor
hun huis begaanbaar te maken voor voetgangers.
Ik schat dat in onze wijk ongeveer de helft van de bewoners de stoep veegt en de andere helft het voor gezien
houdt... Het gaat me wat te ver om dit meteen als asociaal te betichten, maar feit is wel dat mensen die wat
moeilijker ter been zijn, behoorlijk last van hebben van stoepen die in glijbanen veranderen. Wat je ook ziet
is dat voetgangers dan maar op de rijweg gaan lopen, die door de gemeente is schoongemaakt.
Het schoonmaken van de stoep is inmiddels inderdaad niet meer verplicht. In de Algemene Plaatselijke
Verordening - een omvangrijk document - is er niets over te vinden.
Maar of er nu wel of niet een formele burgerplicht is: stroop toch even de mouwen op en maak die stoep
schoon! Vijf minuten de sociale digitale media laten voor wat ze zijn en gewoon even analoog sociaal bezig zijn
- dat is toch niet teveel gevraagd?
O ja, en als je buurman of buurvrouw niet in staat zijn de sneeuw te ruimen, of als ze op vakantie zijn: pak
die stoep dan ook even mee!

De volgende wijkkrant verschijnt
medio april 2012.
Hebt u een bijdrage, stuur die dan
vóór 1 april 2012 naar ons toe.
Ons redactieadres is:
Goeman Borgesiusstraat 59,
4384 JM Vlissingen
klavervier2010@hotmail.com

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

Nieuwbouw Nieuwbouw
Verbouw
Verbouw
Aanbouw
Aanbouw
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Handelsweg 31
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