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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
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Kortom, verwacht niet dat het hele peloton instanties dat
zich bezig gaat houden met deze wijk (en ook Groot-
Lammerenburg) met een stortvloed aan fraude en
andere misstanden uit de strijd zal komen. Dat was in
het Middengebied en de Scheldestraat wel anders. Om
maar eens wat te noemen: daar werden verschillende
jeugdgroepen letterlijk in beeld gebracht. Burgemeester
René Roep: ’We kunnen die groepen in drie categorieën
indelen: criminele jeugd, probleemjongeren en gewone
hangjongeren. Dankzij de politie weten we nu alle
namen, en zelfs de roepnamen, van al die jongeren, met
foto’s erbij. We hebben ze uit de anonimiteit gehaald. We
hebben ze duidelijk laten weten: we weten wie je bent,
we pikken niets meer. Door die aanpak voelen mensen
in het Middengebied en in de Scheldestraat zich veili-
ger’.

Probleemwijken
Weliswaar heeft ook Paauwenburg bij tijd en wijle last
gehad van hinderlijke hangjongeren. Maar momenteel
loopt het allerminst de spuigaten uit. Ook wat andere
misstanden betreft lijkt Paauwenburg geen probleemge-
bied en men zou dan ook denken dat er een hogere pri-
oriteit ligt in wijken als Bossenburg, Westerzicht en de
binnenstad. Burgemeester Roep: ’We hebben volkomen
willekeurig gekozen, maar bovendien willen we door
onze keuze niet bepaalde wijken het stempel geven van
probleemwijken’.

De burgervader: ’We weten natuurlijk dat een wijk als
Paauwenburg niet te vergelijken is met het Midden-
gebied en de Scheldestraat, waar in het verleden nog al
eens geschoten werd. Maar’, voegt hij er min of meer
gekscherend aan toe: ’Misschien stuiten we in Paau-
wenburg op meer witteboordencriminaliteit’. Helemaal
ondenkbaar is dat niet, want in het Middengebied en de
Scheldestraat werd voor zo’n twee miljoen euro aan
openstaande vorderingen, vooral niet betaalde loonbe-
lasting, ontdekt. Het grootste gedeelte van die nog niet
betaalde rekeningen werd in beslag genomen door één
bedrijf. Wellicht was daarbij ook sprake van witteboor-
dencriminaliteit.

Huisjesmelkers
In het middengebied werd ook veel aandacht besteed
aan huisjesmelkers en andere woonproblemen. Wonen
er niet te veel mensen in één kamer, in één huis. ’We
hebben verschillende huiseigenaren er op aangespro-
ken’. Het lijkt dat dit soort problemen in Paauwenburg
nauwelijks zullen te signaleren zijn. ’Ook zijn er in het
Middengebied en in de Scheldestraat heel wat auto’s en
andere voertuigen weggehaald, onverzekerd of anders-
zins buiten de wet vallend’.
Veel aandacht werd geschonken aan fraude met uitke-
ringen. Zo werd ontdekt dat veertien personen ten
onrechte een uitkering kregen. En in 81 getallen werden
er correcties op uitkeringen toegepast. Aangekondigd

was ook dat bij het zoeken van een baan in de buurt
hulp zou worden gegeven. Maar in het Middengebied en
de Scheldestraat kon dat nog niet in de praktijk worden
gebracht. ’Dat gaan we wel doen bij het aanpakken van
Paauwenburg en Lammerenburg’, aldus burgemeester
Roep.

Interventieteam
Voor deze betrekkelijk grootschalige actie heeft de
gemeente samen met zeven andere partijen een inter-
ventieteam gevormd. Door de bestanden van deze
instanties zo veel als mogelijk te koppelen kunnen mis-
standen (met onder meer belastingen en uitkeringen)
aan het licht worden gebracht. In het interventieteam

zitten: de politie Zeeland , het Openbaar Ministerie, de
Belastingdienst, Orionis Walcheren (onder meer voor
werkzoekenden, uitkeringen, schuldhulp), Inspectie
Sociale Zaken en Werkgelegenheid, UWV, de Sociale
Verzekeringsbank.

In het Middengebied en de Scheldestraat informeerden
we links en rechts of ze iets van deze omvangrijke actie
hadden gemerkt. De meesten wisten van niets. Maar een
stuk of zeven, acht bewoners knikten van ja. Zij hadden
een ambtenaar aan de deur gehad met de vraag of ze
een hond hadden. Maar informatie bij de gemeente leer-
de dat dit hondenonderzoek niets met de grote gecoör-
dineerde actie te maken heeft.

Een fluitje van een cent, een peulenschilletje, meer lijkt Paauwenburg niet te zijn voor
al die instanties die gezamenlijk gaan proberen misstanden aan het licht te brengen
en daardoor de leefbaarheid en de veiligheid in deze wijk te vergroten. Hoewel er nog
niet zo lang geleden nog een overval te beleven was in Chinees restaurant De Lange
Muur in de De Visserstraat, valt het met de veiligheid en de leefbaarheid in dit deel
van Vlissingen wel mee. In deze wijkkrant is Paauwenburg wel eens ’zo ongeveer de
veiligste wijk van heel Europa’ genoemd. En hoewel er nooit een officiële enquête is
gehouden, nemen we aan dat de grote meerderheid van de wijkbewoners zich hier
redelijk veilig voelt. En over de leefbaarheid hebben de meesten ook niet te klagen.

De wijk Paauwenburg bestaat dit jaar precies een
halve eeuw. Dit 50-jarige jubileum zal gevierd
worden op vrijdagavond 31 augustus en zaterdag
1 september. De viering wordt georganiseerd
door de Stichting Vrienden van Paauwenburg
samen met Mimi Ruikes van het wijkcentrum het
Majoraat.
Sjef van Wijnen van de stichting zegt met nadruk dat de
organisatie van deze jubileumviering pas in een begin-
stadium is: ’We hebben nog meer dan twee maanden
de tijd. In augustus zal een flyer met het definitieve
programma huis-aan-huis bezorgd worden’. 
Wel staan nu al enkele programma-onderdelen vast. In
de aanloop naar de jubileumviering zal het fanfare-

korps Vlijt en Volharding op vrijdagavond 31 augustus
optreden in de Open Hofkerk. Het concert begint om
20.00 uur en zal tot ongeveer kwart voor tien duren. De
toegang is vrij.
Een hoogtepunt op zaterdag 1 september is het optre-
den van het bekende Zeeuwse jeugdcircus Hogerop. Al
jaren is geprobeerd dit opvallende evenement op
Koninginnedag naar Paauwenburg te brengen. Door de
grote vraag in heel de provincie lukte dat tot nu toe
niet. Maar op 1 september komen de jeugdige circus-

artiesten in actie in de gymzaal van de Louise de
Colignyschool. Op het grasveld naast het Open Hof kan
de jeugd weer ritjes maken op pony’s van manege
Scheldestad. Ook zal getracht worden de Vlissingse
’zonnetrein’ een paar ritten door de wijk te laten
maken. Van l’escaut is er een toezegging op deze dag
voor de jeugd een carrousel in de wijk te plaatsen. De
woningbouwcorporatie stelt een bedrag van 900 euro
beschikbaar voor de activiteiten voor de kinderen.
In het Majoraat zal er een presentatie zijn van oude

ambachten, zoals kantklossen en houtsnijden. Ook
wordt er in dit wijkcentrum een modeshow gehouden
door Shop 54. Als er voldoende belangstelling is zal er
een grote barbecue worden gehouden voor heel de
wijk. ’s Avonds zullen twee bands optreden.
De stichting Vrienden van Paauwenburg doet een
beroep op de inwoners om ook met ideeën en acti-
viteiten te komen. Zo worden er vrijwilligers gezocht
voor bijvoorbeeld het organiseren van een foto-exposi-
tie in het Open Hof.
Wie ideeën voor activiteiten heeft en wie wil deelnemen
aan de organisatie van die activiteiten kan zich melden
via svanwijnen@zeelandnet.nl en 
majoraat@zeelandnet.nl

Op 25 april werd het centrum van Vlissingen opgevrolijkt met kleurrijke breiwerken. Een groep wildbreisters gingen deze dag verschillen-
de objecten in Vlissingen voorzien van breiwerken. Na kennismaking in het gemeentehuis met alle breisters van dit project, het openings-
woord van Silvia, Sectormanager bij Werkt voor Ouderen werd de jarige burgmeester Roep van de gemeente Vlissingen verrast met een
warme handgebreide sjaal. Na een ‘lang zal hij leven’ onthulde de burgervader de eerste breiwerkjes . Foto van Firi den Hoedt 

Op zoek naar fraude en misstanden

Hoe veilig en leefbaar 
is de wijk Paauwenburg?

Feest rond jubileum wijk Paauwenburg



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
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

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.middag 13.30-15.30 senioren creamiddag 

Di.morgen 09.30.-11.30 computer instr. dhr. Keulemans
Di.middag 14.00-16.00 computer instr. dhr. Huisman
Di.avond 19.30-21.30 crea diverse technieken
1e woe. vd mnd: 10.00-12.00computer overleg;

3e di. v.d. mnd. op afspraak

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.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
6 Juli 18 - 21.30 Barbecue. Zaal open v.a. 17 uur.

De prijs is voor donateurs 13 euro 
en voor niet donateurs 17,50 euro.

Opgelet: De maanden Juli en Augustus hebben wij
gewijzigde openingstijden 
Maandag en Woensdag van 9.00 tot 16.00 uur.
Dinsdag, donderdag en vrijdag van 9.00 tot 14.00 uur.
De Bibliotheek is dan ook op dinsdagmiddag gesloten. 

Activiteiten door anderen in Campus de Ruyter
Ma.middag zanggroep ’Zokantook’ tel. 0118-463250
Ma.avond bridgegroep ’Scaldis’ tel. 0118-417047
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:
● 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 bedrijfshulpverle-
ning. 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 berei-
ken 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

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

OPMAAK: Ali Rozeboom; Izaak Brunke

BEZORGING: Kees de Jonge: 46 20 34

AQUISITIE: Alan Bakx

FOTOGRAFIE: Fons Wijnacker 

E-MAIL: klaver4krant@zeelandnet.nl 
Telefoon REDACTIE en ADVERTENTIES: 46 28 60 

TECHNISCHE REALISATIE:
MEDIA58 - Vlissingen

Oplage: 2850 exemplaren

Colofon
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. 

Vrienden van Paauwenburg Voorzitter: Sjef van Wijnen - tel.: 461133
secretaris: Albert Verhage - tel.: 461148

50-jarig jubileumfeest wijk Paauwenburg: eind augustus begin september.

De volgende wijkkrant verschijnt
de 3e week van september 2012.
Hebt u een bijdrage, stuur die dan

vóór 31 augustus 2012
naar ons toe.

Ons redactieadres is: 
Goeman Borgesiusstraat 59, 

4384 JM Vlissingen
klaver4krant@zeelandnet.nl 

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

OPRUIMING
het 2e artikel
GRATIS



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

Samen zwaaien ze de scepter in de slijterij van Emté en
als ze verbaal eenmaal op stoom komen, zou je haast
denken dat je in een museum staat waar je wordt rond-
geleid door twee vrijwillige gidsen die het in de eerste
plaats gaat om de inhoud van de collectie van honder-
den flessen en minder om de negotie...

Willem-Jan (21) proefde zijn eerste whisky in Ierland,
toen hij nog maar zestien was. Het gebeurde tijdens een
familievakantie toen er - nota bene in de ochtend -  een
bezoek werd gebracht aan de antieke stokerij Millstone,
waar de Jameson oorspronkelijk vandaan komt.
Hij werd gegrepen door de geweldige smaak en is zich
meteen gaan verdiepen in allerlei andere soorten en
smaken, weliswaar Ierse, want hij dacht dat de typisch
’bloemige smaak’ van dit product het wel was. In deze
mening werd hij nog een tijdje bevestigd toen hij een
Schotse Laphroaig naar binnen kiepte: gewoon goor!
Zijn volgende Schotse ging er wel in, een stoere Ardbeg.
En daarna bleek die Laphroaig toch ook beter dan
gedacht. ’Eigenlijk heb ik het pad van de beginner afge-
legd. Via proeven en leren ben ik eenvoudig begonnen,
verdergaand naar steeds stevigere en gecompliceerde
smaken’, aldus Willem-Jan.

Sjoerd (28) heeft het precies andersom gedaan. Zijn
vader is een echte Islay-liefhebber.
De geur en smaak spraken ook de zoon aan, die nieuws-
gierig geworden, een uitgebreide whiskykennis heeft
ontwikkeld via lezen, leren en vooral proeven. Via de ste-
vige Schotten, is hij dus ook terecht gekomen bij andere
whiskylanden, zoals Ierland en zelfs India, waar ze een
heel goede whisky maken!

Smaakbeleving is iets wat een diepgaand onderwerp van
gesprek kan zijn en het gaat ook veel verder dan
’smaakherkenning’.
Sjoerd: ’Als mijn vader thuiskomt ruikt hij vanwege zijn
beroep naar zeep en olie. Zodoende haal ik meteen olie-
achtige geuren uit bepaalde whisky’s en dat doet natuur-
lijk ook denken aan thuis. Ik weet zelfs dat iemand bij
een wijnproeverij een beleving had die hem deed den-
ken aan een geknakte bloeiende Rododendron in Zuid-
Frankrijk’.

Beiden wijzen vol trots een fles in de vitrine aan met zeer
speciaal vloeibaar goud: ’Mackinlay rare old’. Deze fles
vertelt het verhaal van een Zuidpool-expeditie in 1907,
onder leiding van Ian Shackleton. Die nam 11 flessen
Mackinlay mee, maar voordat hij kans zag ze soldaat te
maken, ging er iets fout met de hut die men had
gebouwd en keerde de expeditie huiswaarts. Gelukkig
heeft een Australische expeditie in 2007 tien van de elf
flessen teruggevonden in de restanten van de hut. Men
moest hierover nota bene nog een vindersloon van vijf
procent moest betalen! Een Trust Foundation zag wel
brood in deze geschiedenis en die heeft de grote whisky-
kenner Richard ’the Nose’ Patterson gevraagd deze whis-
ky na te maken: ’match it!’. Er is een gelimiteerde edi-
tie van 50.000 flessen gemaakt die tegen een echte lief-
hebbersprijs wordt aangeboden en te ruste is gelegd in
een kopie van het originele kistje.

Toegegeven, of die ene fles nog steeds in de vitrine staat
het bij verschijnen van deze krant - dat is natuurlijk de
vraag...

Vloeibaar goud in Paauwenburg
Sjoerd de Zwart en Willem-Jan Vader schuwen de superlatieven niet als het om whisky
gaat. ’Vloeibaar goud is het! Misschien kun je beter in whisky beleggen dan in echt
goud of aandelen. Hoe langer je een kwaliteitsfles bewaart, hoe meer hij waard wordt,
in elk geval loopt hij nooit in prijs terug’

Wie in Paauwenburg wil bridgen heeft in deze wijk een
ruime keuze. Niet minder dan vier clubs zijn hier actief:
de Vlissingse Fles, die op dinsdagavond in het wijkcen-
trum Open Hof speelt, Scaldis, die maandagavond speelt
in het wijkcentrum Majoraat, verder een druk bezochte
recreatieclub op donderdagmiddag in het Open Hof en
tenslotte nog een kleine recreatieclub van voornamelijk
vrouwen op dinsdagmorgen in het Majoraat.

De twee bij de bridgebond aangesloten clubs de
Vlissingse Fles en Scaldis zijn voortdurend op zoek naar
nieuwe leden. Nog niet zo lang geleden heeft Scaldis een
geslaagde cursus gehouden voor beginnelingen. Ook zijn
er enkele seizoenen lang in het verzorgingscentrum Ter
Reede op maandag- en dinsdagmiddag cursussen
gehouden met name voor vijftigplussers. Daaruit is

onder meer een ’satellietclub’ van Scaldis ontstaan.
Deze club speelt op maandagmiddag in een van de zalen
van Ter Reede. In dit verzorgingscentrum is op maan-
dagavond ook de bekende bridgeclub Het Wolhaakje
actief.

De Vlissingse Fles gaat in het volgend seizoen aan de weg
timmeren met een cursus. Op dinsdagavond 2 oktober
begin deze cursus in het Open Hof. Op negen dinsdag-
avonden wordt er gespeeld van 19.30 tot 22.00 uur.
Aanmelden bij secretaresse Riet Hoff-Jansen, telefoon
462102, e-mailadres riethoff@zeelandnet.nl. 
Wie op maandag bij Scaldis wil spelen kan terecht bij
secretaris J. Keersemaker, telefoon 473096, e-mail-adres
j.keersemaker@hetnet.nl.

Bridgesactiviteiten in Paauwenburg

Soms lijkt de overheid een enorm
talent te hebben om de burgers tegen
zich in het harnas te jagen. Die gedach-
te besprong een inwoner van Paauwen-
burg toen hij onlangs op de Vrede-
hoflaan in de buurt van Ter Reede een
parkeerbon onder zijn ruitenwisser
ontdekte. Een boete van 85 euro (naar
later bleek nog verhoogd met 6 euro
administratiekosten). En waarvoor dan
wel? Want op de Vredehoflaan mag je
zowel rechts als links parkeren. 

Op het parkeerbonnetje stond de aard van de
’overtreding’: voertuig laten staan in park, plantsoen,
openbare beplantingen of groenstroken.
Want wat had de onverlaat, de wegpiraat, gedaan: zijn
auto stond met twee wielen op de rijbaan, maar ook
met twee wielen op de grasstrook tussen fietspad en

weg. Als hij nu midden in een park of een plantsoen
was gaan staan, ja dan had hij begrip voor deze
bekeuring, maar met twee wielen in de groen-
strook…
De werkelijkheid is dat de ene na de andere auto in
dat gedeelte van de Vredehoflaan met twee wielen in
het gras gaat staan om het doorgaande verkeer zo
min mogelijk te belemmeren. En als bezoeker van
Ter Reede moet je vrijwel altijd kiezen voor deze
’parkeerplaatsen’ omdat er in de buurt van dit ver-
zorgingscentrum een schreeuwend gebrek is aan par-
keerplekken. Kortom, de Vredehoflaan is echt een
goudmijntje voor de bestraffende instantie. ’Maar’,
zei een Vlissingse ambtenaar, ’van deze boetes komt
geen cent terecht bij de gemeente’. ’Vindt u het dan
erg als we de bekeurende ambtenaar een mieren-
neuker noemen?’, vroeg de bekeurde man.
Dit verhaaltje kan alleen maar een waarschuwing zijn
voor alle Paauwenburg die Ter Reede bezoeken en
moeilijk een parkeerplek kunnen vinden: ga met alle
wielen op de weg staan!

Maar op een gegeven moment moet de ene ganzenvader
tegen de andere ganzenvader hebben gezegd: ’Waarom
zouden we dat hele teringeind naar de poolcirkel terug-
vliegen als we het hier op de grasvlakten van
Paauwenburg ook goed hebben’. Eén van de ganzen-
oudsten aarzelde nog. Maar de ander argumenteerde:
’Poolvossen die het voorzien hebben op onze kuikens
lopen hier ook niet rond’. ’Maar zoveel honden temeer’,
stelde de aarzelaar. ’Trek je daar niks van aan. Die hon-
den zijn een zootje tamme watjes die luisteren naar hun
baasjes. En heb je in de buurt van de poolcirkel wel eens
een wandelaar met een grote zak oude brood voorbij
zien komen? Nou, hier komt de een na de ander aan-
lopen met alles wat eetbaar is’.

En zo kan het gebeuren dat de ene na de andere gan-
zenfamilie voorlopig domicilie kiest in Paauwenburg. De
bevolkingsexplosie van deze ’wilde’ ganzen in deze wijk
was indrukwekkend. Toeschouwers, die samen de twee
of drie samengevoegde ganzenfamilies probeerden te
tellen, kwamen tot ’meer dan vijftig’ gevleugelde vrien-
den. En ’wild’ zijn deze wereldreizigers ook al niet meer,
want dankzij de vele Paauwenburgers met onder meer
oud brood zijn ze al aardig tam geworden.

Vorig jaar waren er ook al verschillende ganzenfamilies.
Na wat vlieglessen boven de wijk verdwenen deze vogels
toen met onbestemde bestemming. Dat zal nu binnen-
kort ook wel weer te beleven zijn.

Geen poolvos te zien in Paauwenburg
Zo langzamerhand is de wijk Paauwenburg steeds populairder bij steeds meer gan-
zenfamilies. Verbazingwekkend is dat niet want met een beetje fantasie kan de toe-
schouwer bij de grote ganzenkolonie zich wel ongeveer voorstellen wat deze tijdelijke
wijkbewoners elkaar te vertellen hebben. De meeste grauwe ganzen en kolganzen vol-
gen netjes hun instinct, verblijven van ongeveer november tot maart in Nederland en
keren dan terug naar streken als Groenland, het noord van Rusland en nog andere
gebieden in de buurt van de poolcirkel.

Met twee wielen in het gras:
kosten 91 euro

Foto: Sjaak van der Linde
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Een keuken moet leefbaar zijn.
Mooi, maar toch functioneel en praktisch.

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

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

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

Geriatrische Fysiotherapie

Dreesstraat 2 / 4384 DC Vlissingen
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�ieuws van de wijkraad door Henk van Vlimmeren

Dat was een opluchting voor de
Paauwenburger die al maanden met
z’n knie sukkelde: een bericht  van
het Admiraal de Ruyterziekenhuis in
een huis-aan-huisblad dat voortaan
een MRI van de knie kan worden
gemaakt op verwijzing van de huis-
arts. Ook zou het snel kunnen gaan,
want in Goes heeft behalve het zie-
kenhuis het Medisch Welness Cen-
trum een scanner, zo had hij al uitge-
zocht. De fysiotherapeut en de huis-
arts waren het er namelijk na veel
wikken en wegen over eens dat een
goede afbeelding van zijn knie nodig
was, omdat er een redelijk vermoe-
den was dat de meniscus betere tij-
den had gekend.

’Tsja, deelde de secretaresse van de huisarts mee,
dit bericht klopt niet. Zo’n directe verwijzing mag
van bijna alle ziektekostenverzekeringen, maar
niet van de uwe, want die zit in de groep VGZ,
Univé, Trias en IZA en die willen dat u eerst naar
een orthopeed gaat... Ik ga u dus naar de ortho-
peed verwijzen en niet rechtstreeks naar radiolo-
gie...’
Toch maar even aan de ziektekostenverzekering
gevraagd, maar het antwoord was even stellig als
onbevredigend: ’Wij eisen eerst een diagnose van
een orthopeed. Dat die vermoedelijk tot dezelfde
conclusie komt als huisarts en fysiotherapeut,
doet hier niets aan af. Wij hebben hier onze rede-
nen voor’.Patiënt: ’Welke redenen zijn dat’.
‘Dat weet ik niet, maar die hebben we vast en
zeker!’

Onder verwijzing van de huisarts zocht de patiënt
contact met orthopedie van het ADRZ Antwoord:
’U kunt bij de orthopeed terecht over zes weken’.
’Ik denk dat de orthopeed maar drie minuten
nodig heeft om te concluderen dat ik een MRI
nodig heb, kan dat echt niet eerder?’
‘Ik zei toch dat u over zes weken kunt komen, wij
hebben het gewoon druk!’
’Oké laat dan maar zitten, ik probeer wel wat
anders’.
Dat anders stond in zijn verzekeringsvoor-
waarden: de verzekeraar kan aan afspraakbemid-
deling doen als een patiënt heel lang moet wach-
ten door een alternatief in de buurt te zoeken.
Het gesprek ging zo: ’Ik heb geprobeerd een
afspraak met een orthopeed te maken bij het
ADRZ, omdat ik een MRI van m’n knie nodig heb,
maar ik moet zes weken wachten, kunt u een snel-
lere afspraak maken?’.
’Hebt u al een afspraak gemaakt?’
’Nee, want daarom bel ik u juist. Ik denk dat er
andere ziekenhuizen zijn waar het sneller kan’.
’Dan kunnen wij niet voor u bemiddelen. U moet
eerst een afspraak maken, voordat wij aan
afspraakbemiddeling gaan doen’. 
Er was niet door deze onbegrijpelijke bureaucrati-
sche muur heen te komen. Overmand door wan-
hoop en woede heeft de Paauwenburger het
gesprek beëindigd, onder de mededeling: ’Ik hoop
dat u niet verzekerd bent bij het bedrijf dat u ver-
tegenwoordigt, mocht u last krijgen van uw knie!’
’Zorgsaam’, zo heet het Terneuzense ziekenhuis
en dat lijkt te kloppen. ’Dag mevrouw de secreta-
resse van de orthopeed. Ik moet een afspraak
maken in verband met mijn knie, ’t gaat om een
MRI en ’t zal niet veel tijd kosten, mijn ziekte-
kostenverzekering wil dit namelijk enz... enz...’.
’Eigenlijk kunt u pas over vier weken terecht. Het
is erg druk hier, maar ik begrijp wat er aan de

hand is. Ik ga mijn best voor u doen. Ik beloof van-
middag terug te bellen’.
Een paar uur later: ’Met .... . Ik zou u terugbellen.
Het is gelukt hoor! Over drie dagen kunt u komen
bij orthopeed .....’ Orthopeed .....: ’Lijkt erg op een
meniscusblessure. MRI nodig. Laat hier alvast
even een röntgenfoto maken, die heb ik ook
nodig’.
De MRI bleek in Terneuzen een ruime wachttijd te
hebben, maar geen nood. Het welness-centrum in
Goes gebeld.
’Ja meneer wij hebben dat apparaat, maar afspra-
ken gaan via radiologie van het ADRZ’.
Radiologie van het ADRZ: ’Wij kunnen u op korte
termijn van dienst zijn in het ziekenhuis te Goes,
maar u moet eerst een röntgenfoto laten maken’. 
’Dan heb ik dus twee foto’s van dezelfde knie, want
dit is ook al in Terneuzen gebeurd’. 
’Dat is het hem dus: als wij die foto niet hebben
dan kan de radioloog geen goed verslag schrijven’. 
’Dat hoeft niet; ik kan toch gewoon het CD’tje van
de MRI meenemen naar Terneuzen. Daar is vast
een zeker ook een radioloog die van wanten weet
en op die manier hoeft mijn verzekeraar niet twee-
maal te betalen voor hetzelfde’.
’U gaat uw gang maar!’
Aan dat ’uw gang maar gaan’ zitten voor de patiënt
overigens kosten vast die hoogstwaarschijnlijk niet
worden vergoed: kilometers naar Goes,
Terneuzen, toltunnel, telefoonkosten...

En zo eindigt voorlopig dit relaas, een relaas dat
aantoont dat ziektekostenverzekeraars zichzelf op
kosten jagen, bureaucratisch handelen en dat ook
aantoont dat je als patiënt een groot uithoudings-
vermogen moet hebben om de mogelijkheden te
ontdekken die je niet worden verteld.
Natuurlijk zijn er uitzonderingen, een beetje top-
sporter wordt toch meteen geholpen?

Carla Ploegaert vice-voorzitter
Tijdens de vergadering van de Wijkraad op 20 maart
werd ons nieuw toegetreden lid Mw. Carla Ploegaert met
unanieme stemmen benoemd tot vice-voorzitter van de
raad. Het is de bedoeling dat zij na inwerking, op 1 janu-
ari de huidige voorzitter Leen Rottier gaat vervangen.
Leen is de langst zittende voorzitter van de wijkraad
Paauwenburg. Hij heeft de werkzaamheden met liefde
en plezier voor de medemens, medebewoners van de
wijk Paauwenburg gedaan. In januari 2007 heeft hij een
open hart operatie ondergaan met daarna een longont-
steking. Ook zijn gezichtsscherpte verbetert niet. Door
kennis, ervaring en gebruik van vergrotingsapparatuur
wist hij zich goed staande te houden. In Carla Ploegaert
denkt hij een goede opvolgster te hebben gevonden. Het
besturen is haar niet onbekend.

Openbare vergadering was een succes
De openbare vergadering op 14 mei werd goed bezocht
en veel vragen konden direct worden beantwoord.
De aanwezigheid van wethouder Rob van Dooren, Anton
Riemens, wijkcoördinator Bert van Leiden, Politie en
Handhaving hebben daar zeker toe bijgedragen.
Zoals werd verwacht was het groen in de wijk een punt
waar veel over werd gesproken. De heer Smeding begon
al met een compliment aan de gemeente dat na jaren-
lang achterstallig onderhoud van veel groen, eindelijk
eens rigoureus werd ingegrepen om de situatie te verbe-
teren. Men had er begrip voor dat op een aantal plekken
erg veel moest worden weggezaagd. Niettemin was men
tevreden over het totaal onderhoud vooral omdat, de

heer Riemens zei dat vanaf de zomer tot maart nieuwe
aanplantingen zoals bosplantsoen, sierheesters en
lage/smalle beplanting worden aangebracht en hier en
daar ook grasperken worden aangelegd. Dat laatste op
verzoek van enkele bewoners omdat zij liever geen nieu-
we aanplant hebben omdat het uitzicht daardoor wordt
ontnomen.
Vooral bij plekken langs het water zal daarop worden
gelet omdat daardoor het uitzicht op het water en de
watervogels wordt verbeterd. De gemeente heeft toege-
zegd dat vanaf nu regelmatig en structureel onderhoud
van de gehele groenvoorziening in de wijk zal plaatsvin-
den. Al eerder ontvingen wij bericht dat de wijkraad
daarvan tijdig op de hoogte zal worden gebracht. De
klacht dat hier en daar schade is ontstaan door het
gebruik van zware apparatuur was al eerder genoteerd.
De grond moet eerst inklinken waarna de schade wordt
hersteld. Enkele bezoekers verzochten om bij de herbe-
planting lage struiken te gebruiken. Ook werd gevraagd
om de hoge begroeiing achter de Theo Thijssenschool
alsnog te verwijderen omdat die hoek een verwaarloos-
de indruk maakt.
Ook kon worden vastgesteld dat opmerkingen die tijdens
de vergaderingen worden gemaakt tot resultaten leiden.
Zoals bv de klachten over de bruggetjes in het Nollebos
die na klachten keurig zijn gerepareerd.

Verkeer
Verder kwamen enkele verkeersproblemen aan de orde
zoals de fietsroute bij de Vredehoflaan naar
Paauwenburg. Wethouder Rob van Dooren, die zelf veel

fietst, zal de gecompliceerde situatie gaan bekijken en
ook gaan zien of in het betreffende stuk tweerichtings-
verkeer kan worden toegestaan waardoor de manoeuv-
res van de fietsers eenvoudiger worden. We blijven er op
attent.

Wederom waren er klachten over parkeerhinder in de
omgeving van de Theo Thijssenschool. Het bleek dat tij-
dens bepaalde bijeenkomsten zelfs dubbel wordt gepar-
keerd waardoor een deel van de wijk ontoegankelijk
wordt voor brandweer en ambulance. De directie zal
nogmaals de ouders schriftelijk waarschuwen dat geen
verkeershinder mag ontstaan, ook niet door het parke-
ren voor uitgangen van bewoners. De afdeling handha-
ving van de gemeente, ook aanwezig in de zaal, werd
dringend verzocht om op de juiste tijd handhavend op te
treden.

Er is goed nieuws over de gevaarlijke situatie bij de over-
steekplaats tussen Lidl en het Kruidvat. In april heeft de
gemeente Vlissingen het Gemeentelijk Verkeer- en
Vervoersplan aangenomen. Dat maakt het mogelijk om
het door de wijkraad aangevraagde zebrapad aan te
brengen. Het werk wordt, hebben wij vernomen, in de
zomer uitgevoerd.

Speeltoestellen
De heer Burger vertelde dat de wijk in het verleden was
voorzien van speeltoestellen en dat die inmiddels gro-
tendeels zijn verdwenen. Waarom zijn ze na onderhoud
niet teruggeplaatst. De kinderen hebben hier veel plezier

van gehad en het zou nu leuk zijn als kinderen en klein-
kinderen weer in de wijk kunnen spelen. De heer
Riemens zal onderzoeken of herplaatsing mogelijk is.
Tijdens een rondje van de Schouwploeg is gebleken dat
de situatie bij de skatebaan uitstekend is. Er wordt druk
gebruik van gemaakt, soms onder toezicht van ouders.
Van afval is geen sprake. Een boom met daarin een groot
aantal schoenen zullen we maar als een monument
beschouwen, we weten allemaal dat er in Vlissingen nog
veel gekkere kunstwerken staan!

Ambassadeurs in Paauwenburg
Onlangs heeft de gemeente in de stad 15 ambassadeurs
aangesteld die in de diverse wijken de gemeente gaan
bijstaan in de controle op straatmeubilair, groen, bestra-
ting en leefbaarheid in het algemeen. Het project loopt
dit jaar als een proef. Ook in Paauwenburg zijn twee
ambassadeurs aangesteld, vrijwilligers die elk een deel
van de wijk onder hun hoede nemen.

Erfrecht
Na de pauze gaf notaris Mr. Guido Herwig een indruk-
wekkende presentatie betreffende testamenten en erf-
recht. Voor vrijwel alle bezoekers, kwamen er zaken aan
de orde waaraan men nooit had gedacht. Omdat de
regels enige tijd geleden zijn veranderd is het aan te
bevelen om uw eigen situatie nog eens te bezien. De
materie is veel ingewikkelder als de meesten van ons
denken. Bovendien zijn er veel testamenten die heel wat
jaren oud zijn en die wellicht aan herziening toe zijn.
Een gesprek met uw notaris is wellicht zinvol.

Verzekeraars jagen zichzelf en patiënten op kosten

Op het verkeerde been gezet Aan het oranjezonnetje lag het niet. Die scheen
volop tijdens het Koninginnedag-feest in
Paauwenburg. Maar toch beleefde de jongste
jeugd van de wijk een teleurstelling: de kinder-
spelen konden niet doorgaan. De organisatoren
van de Stich-ting Vrienden van Paauwenburg
voelden zich een beetje in de steek gelaten door
ouders en oma’s en opa’s. Want de kinderspelen
moesten worden afgelast omdat er te weinig vrij-
willigers waren als begeleiders. 

Albert Verhage van het bestuur van de Vrienden van Paauwenburg
doet dan ook nu al een oproep voor volgend jaar: ’Voor de zoveel-
ste maal lieve ouders en grootouders meld u nu al aan voor het
volgende Koninginnefeest in de wijk. Het kost u drie uurtje van uw
vrije tijd, maar u bezorgt er de kinderen veel plezier mee’. Toch
noemt Albert Verhage het Koninginnefeest van dit jaar geslaagd:
,,Er waren veel mooie versierde fietsen, de dweilband heeft zich de
zolen van de schoenen gelopen. Op bijna iedere hoek bracht de
band een aubade aan de bewoners, soms met een dansje er bij.
Verschillende artiesten traden op tijdens de kindervoorstelling.
Meer dan 200 kinderen kregen op de vrijmarkt een plek om spul-
len te verkopen. Manege De Scheldestad stelde vier paardjes
beschikbaar waarop de kinderen ritjes konden maken’’.
Maar ja, dat gebrek aan vrijwilligers… Die moeten er volgend jaar
wel komen om er in alle opzichten een geslaagd feest voor de kin-
deren van te maken.

Koninginnedagfeest 
in Paauwenburg



Behandeling op afspraak
Brahmslaan 7- Vlissingen

Telefoon 411899

De Foto Van Fons

Martha Dissen (68) en Henk Dissen (69). Ze beho-
ren tot de Paauwenburgers van het eerste uur. 
’Twee jaar voordat ik met Henk trouwde en in
Paauwenburg kwam wonen, werkte ik bij de Spar
in deze wijk’, aldus Martha. ’Dat was toen, in 1963,
nog een noodwinkel, gehuisvest in een groep gara-
geboxen aan de Van Bossestraat. Bedrijfsleider
was de heer Schrieks. Hoe hij met zijn voornaam
heette, weet ik niet. Dat was destijds niet aan de
orde, want je baas was ’meneer’ en tutoyeren was
er niet bij’.
Hoewel zij het naar haar zin had, was de sfeer niet te ver-
gelijken met de Lammenstraat - tussen de Scheldestraat
en de Van Dishoeckstraat - waar de jonge Martha woon-
de. ’Paauwenburg was nog in de opbouwfase en nie-
mand kende elkaar. Nu ik hier bijna een halve eeuw
woon, is dat natuurlijk heel wat anders. Wij wonen met
veel plezier in deze wijk’.
De Spar is later onder leiding van de heer Schnebeli een
volwaardige supermarkt geworden, na de verhuizing
naar de Troelstraweg. Dit gedeelte van de weg is nu ver-
noemd naar Dr. Willem Drees. 

Martha trouwde in 1965 met Henk Dissen uit Oost-
Souburg. ’In die tijd speelde de dorpse identiteit een
grote rol’, zegt Henk. ’Souburg zou in 1966 bij Vlissingen
worden gevoegd. Dat viel al niet goed. En dan ging ík met
mijn vrouw in het Vlissingse Paauwenburg wonen. Dat
werd op het dorp bijna gezien als landverraad! Het
Souburgse ’eigen’ is er nog steeds, maar minder hevig
dan toen’.
Samen betrok het paar een woning in de flat die aan het
begin van de Van Hallstraat stond en trouwens nog
steeds staat. “Na een jaar of vijf en een dochter rijker
kregen we de mogelijkheid om een eengezinswoning te
huren aan de andere kant van diezelfde van Hallstraat.
De bewoners van dat huis gingen in ons flatje wonen.
Woningruil, dus’.

Henk knapte zijn gehele woning zelf op. ’Dat was ook
nodig, want wat de eerste bewoners hier hebben uitge-
spookt weet ik niet, maar dat was een verhaal apart’. 
Ze zijn tevreden over woningbouwcoöperatie l’escaut. Af
en toe komt het voor dat er verkeerde types in de wonin-
gen terecht komen. De coöperatie zou eerder in moeten
grijpen als blijkt dat een huurder de grens van de fat-
soensnormen ver overschrijdt.
Maar liefst 42 jaar wonen Martha en Henk in hetzelfde

huis. Paauwenburg blijkt dus een prima wijk, anders
waren ze hier natuurlijk allang vertrokken. 
Henk werkte als PTT-ambtenaar. Na enkele jaren kreeg
hij de kans om sportinstructeur bij dat bedrijf te wor-
den. Op diverse plekken in Zeeland en in Bergen op
Zoom moest hij zijn baan invulling geven. Het was een
erg afwisselend en leuk werk. ’Jammer dat ik op 52-jari-
ge leeftijd er uit werd bezuinigd. En zie op die leeftijd
maar een nieuwe baan te vinden. Nee, ik had graag door
gegaan. Al met al kan ik terugkijken op een mooie tijd
en daar gaat het om’. 
Martha was tijdens haar arbeidzame leven kapster. Ook
op diverse locaties. Nu hebben ze een totaal andere
baan: oppassen op de kinderen van hun dochter! ’Erg
leuk, hoor’, aldus de Paauwenburgse. 

Het meisje van de Spar
De oplossing:
Niemand die het antwoord wist op de vragen die we in de vorige Klaver Vier stel-
den over de stockcar-race die op 31 juli 1965 op het ’circuit-Paauwenburg’ werd
gehouden: waar zijn de foto’s gemaakt en hoe zou het circuit hebben gelopen?
Dat gaan we nu onthullen...

Hof Paauwenburg
Op de foto van een man in wit overhemd (H. Straver, leider van de Eerste Voorschotense Autocross
Organisatie), zien we achter de auto links de contouren van een boerderij: het Hof Paauwenburg. Eerder in
deze wijkkrant heeft Jaco Simons de plaats van deze boerderij nauwkeurig aangegeven: aan de overzijde van
de watergang, links van het Aarnoutsebruggetje (vanuit Paauwenburgweg gezien). Een interessant detail: die
watergang bestond nog niet in 1965 en misschien is dit de laatste foto van het Hof Paauwenburg.
Aan de rechterzijde van de foto zijn huizen te zien. Deze zijn nog precies terug te vinden: het zijn de zgn.
Zwolsmanwoningen aan de Paauwenburgweg.

Conclusie: de foto kan alleen maar
gemaakt zijn vanaf een plek die moet
liggen aan de Alexander Gogelweg, en
preciezer: vanaf de stoep langs het
parkeerterrein voor het winkelcen-
trum.
Deze foto kan niet meer worden
gemaakt, want de school, die er toe
nog niet was, belemmert het beeld.

Een uur speurwerk
De tweede foto heeft uw redactie meer dan een uur speurwerk gekost. We zien een weg met auto’s, die links-
af een bocht nemen; rechts op de foto is het raam van een bouwkeet of bouwbureau te zien en op de achter-
grond staat een grote mensenmassa, met daarachter een rij huizen en dat moet de achterkant van de huizen
aan de Gerbrandystraat zijn.

De sleutel voor de plaatsbepaling ligt bij de drie huizen uiterst rechts op de foto. Ze lijken in de
Gerbrandystraat te staan en dat zette ons in het begin totaal op het verkeerde been, totdat we er achter kwa-
men dat deze huizen aan de Van Hogendorpweg staan, onder een hoek van negentig graden. Ze zijn gemak-
kelijk te herkennen: de nummers 12 t/m 16.

De plek van waar de foto is genomen
ligt aan de Van Hogendorpweg aan de
zijde van de torenflats (honderd
meter vanaf de Troelstraweg, richting
Majoraat).

Het circuit
Een belangrijke aanwijzing over het circuit is te vinden in het PZC-artikel: het was ’ovaal’. Wetende dat de ene
foto is gemaakt op de Alexander Gogelweg op een plek waar we de boerderij zien en de huizen aan de
Paauwenburgweg en dat de andere foto is gemaakt aan de Van Hogendorpweg, waar we zien dat de auto’s via
een linkerbocht op deze weg uitkomen, kan het niet anders dat het circuit werd gevormd door:
Alexander Gogelweg - Troelstraweg -  Van Hogendorpweg – Paauwenburgweg - Alexander Gogelweg. 

Een racebaan in Paauwenburg
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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

Uw advertentie in de Klaver Vier?
Bel 0118-462860

e-mail: klaver4krant@zeelandnet.nl 

De Lieftinckstraat. Deze straat is kort en loopt dood. Wanneer men van de
Gerbrandystraat de Alexander Gogelweg in gaat dan is de Lieftinckstraat de twee-
de straat links.

De straat is genoemd naar Mr. Dr. Pieter Lieftinck. Zijn roepnaam
was Piet en hij werd geboren te Muiderberg op 30 september 1902
en overleed te Den Haag op 9 juni 1989. Hij was een Nederlands
ambtenaar, bestuurder, hoogleraar en politicus.
Piet Lieftinck werd geboren als zoon van de Nederlandse predikant
Willem Hendrik Lieftinck en Gerarda Johanna van Hoolwerff. Piet
trouwde twee keer. Eerst huwde hij met Henriëtte Clasine
Aldershoff op 14 maart 1932 te Utrecht en samen hadden ze drie
dochters. De tweede keer trouwde hij met Elsa van der Voort van
Zijp op 4 mei 1954 en samen hadden ze een dochter. Piet Lieftinck
was onder andere woonachtig in Den Haag, Rotterdam en
Washington. Hij studeerde van 1919 tot 1927 Nederlands recht aan
de Universiteit Utrecht. Daarna studeerde hij van 1929 tot 1930
economie aan de Columbia-universiteit in New York. 
Hij begon zijn carrière als ambtenaar bij het Ministerie van
Economische Zaken, van 1931 tot 1933. Van 20 mei 1933 tot okto-
ber 1934 was hij secretaris van de Economische Raad van het
Ministerie van Economische Zaken. Daarna was hij werkzaam als
hoogleraar economie aan de Hogeschool Rotterdam. Tijdens de
Tweede Wereldoorlog was hij onder andere geïnterneerd in kamp Sint-Michielsgestel. Hier was hij één van de
Heeren Zeventien. Na de oorlog werd Lieftinck minister van financiën in de kabinetten Schermerhorn-Drees
(1945-1946), het eerste kabinet Beel (1946-1948), het kabinet-Drees-Van Schaik (1948-1951) en het eerste
kabinet Drees (1951-1952). Hij was grotendeels verantwoordelijk voor de monetaire herinrichting van
Nederland na de Tweede Wereldoorlog. 
Hij was onder andere verantwoordelijk voor de devaluatie van de gulden op 22 september 1949, waarbij deze
dertig procent minder waard werd. Tevens was hij de naamgever voor het begrip ’het tientje van Lieftinck’, de
tien gulden die iedere Nederlander in de zomer van 1945 kreeg tijdens een actie tegen zwart geld. 
Lieftinck werd in 1955 executive director van het Internationaal Monetair Fonds en de Wereldbank. Hij
behoorde voor de oorlog tot de linkervleugel van de Christelijk-Historische Unie maar verhuisde in 1946 naar
de Partij van de Arbeid, de partij die hij in 1971 verruilde voor Democratisch Socialisten ’70. In de naoorlog-
se jaren drukte Lieftinck zijn stempel op het overheidsbeleid, wat hem twee bijnamen opleverde: de Kei van
de Kneuterdijk, maar ook De Grootste Boef van Nederland. Hij bracht in 1948 een nieuwe Muntwet tot stand,
waarbij de gouden standaardmunten definitief werden afgeschaft. In hetzelfde jaar kreeg ook de nieuwe
Bankwet gestalte. 
Lieftinck stond bekend om zijn enorme werklust. Hij werkte ’s nachts door en hield dan ook stafvergaderin-
gen. Over hem werd de volgende anekdote verteld: Een man die hij om een dubbeltje vroeg om met een
vriend te kunnen telefoneren, zou tegen hem gezegd hebben: ’Neem er maar twee, dan kunt u ze allemaal
bellen’.

Op de hoek van de Van Bossestraat en de
Dreesstraat wonen Ad en Katrien Har-
denberg. Zij wonen daar vanaf 2002 na 27
jaar in Oost-Souburg gewoond te hebben.
Voordat zij naar Souburg verhuisden heb-
ben ze ook al 3 jaar in Paauwenburg
gewoond in een maisonnette aan de
Chopinlaan. Deze maisonnettes werden
afgebroken en vervangen door koopwo-
ningen.
Ad was scheepswerktuigkundige en begon na zijn oplei-
ding bij de Koopvaardij bij NedLloyd en in 1974 kwam
hij bij Smit-Lloyd te werken in de bevoorrading en
ankerhandling. Dat hield in: het verplaatsen van boorei-
landen, boeien, leidingen en dergelijke op de Noordzee
of de Middellandse Zee. Omdat er bij Ad en Katrien kin-
deren kwamen dacht Ad, dat het handiger zou zijn om
aan de wal te werken en besloot te solliciteren bij
Hoechst. Dat hield hij een half jaar vol, maar dat beviel
niet.
Toen zag hij een advertentie in de PZC. BV. Nieuwe
Vlissingse Sleepdienst vroeg een Sleepbootmachinist. Hij
solliciteerde en werd aangenomen. Op de sleepboot
”Bankert” werden vaak leuke reisjes gemaakt naar
Frankrijk, België, Malta…
Speciaal voor de Vlissingse Sleepdienst werd er in
Millingen a/d Rijn een sleepboot gemaakt en daarbij
kreeg Ad de bouwbegeleiding. Toen die gereed kwam in
1982 kreeg deze boot de naam ”Olivierssen” en via de
rivieren werd de proefvaart gemaakt naar Rotterdam en
door naar Vlissingen. Olivierssen is de naam van een
scheepsheld zoals Evertsen, De Ruyter, Bankert en dat
waren de namen van de sleepboten in Vlissingen. Er was
er nog één met de naam Van Woelderen. Geen scheeps-
held uit vroeger tijden, maar wel een bekende burge-
meester. Sleepboot De Ruyter is jaren gebruikt om
Sinterklaas naar de haven te brengen.
Met de Olivierssen heeft Ad verschillende reizen
gemaakt naar bijvoorbeeld Engeland, Afrika en Spanje.
Deze boot ging in 1990 naar Rotterdam-Europoort voor
de Nieuwe Rotterdamse Sleepdienst en kreeg het bedrijf
waar hij werkte de Drado er voor terug. Dat was niet zo’n
prettig vaartuig, vond Ad. Daarna is hij overgeplaatst
naar de Nieuwe Rotterdamse Sleepdienst om dienst te
doen op de Maasbank en Vikingbank, twee zeegaande
sleepboten die ook ingezet werden in de Europoort.
In die periode heeft hij nog meegewerkt aan de bouw
van de Grote Baeltbrug in Denemarken. Verder deed hij
veel ankerwerk in de Golf van Mexico, Curaçao en de
Bahama’s.
Destijds werden de sleepboten van Damen al in
Roemenië gebouwd en moest hij er eens een op gaan
halen. Met het vliegtuig naar Roemenië en daar de boot
ophalen bij een werf aan de Donau. In 17 dagen voeren
ze dan terug via de Donau, Zwarte Zee, de Bosporus, de
Zee van Marmaris, Middellandse Zee, rond Gibraltar,

Atlantische Oceaan en de Noordzee. Een aardige tocht
die meteen diende als proefvaart. Onderweg moest er
meteen gecontroleerd worden of alles goed werkte en op
de juiste plaatsen zat. Het gebeurde namelijk nog wel-
eens dat iets aan het plafond was gemaakt, terwijl zo’n
apparaat rechtop gebruikt moest worden.
Deze vaartuigen waren niet erg groot, ongeveer 12 meter
breed en 30 meter lang en hadden geen roer, maar
waren voorzien van twee schroeven. Toen ze aan de vaar-
tocht begonnen was er in Roemenië juist een overstro-
ming geweest. Bij overstromingen komt er van alles in
de rivier terecht en zo kwamen er twee boomstammen
in allebei de schroeven te zitten. Zodoende moesten ze
gelijk terug naar de werf om te repareren. Het personeel
was een ware mengelmoes: de stuurman kwam uit
Amsterdam en de kapitein uit Portugal, 2 matrozen uit
Indonesië en een machinist van de Shetlands.
Deze reis was voor Ad de laatste. 
In 2010 was een reis gepland naar Finland. Het was nog
wachten op vertrek, want de boot verkeerde in slechte
conditie. Zijn koffers stonden al gereed. Hij moest nog
naar de tandarts en voelde zich ’s middags wat grieperig.
Ad kreeg die dag een hartinfarct. Gelukkig was Katrien
thuis. De dokter liet de ambulance komen en die bracht
hem met vliegende vaart naar Antwerpen, waar hij gede-
fibrileerd werd en er werd een stent geplaatst. Hij kwam
terug naar Vlissingen en verbleef nog 14 dagen in het
ADRZ. Hij hield er blijvende schade aan over, ging reva-
lideren in Goes en werd voor 50% afgekeurd.
Desalniettemin moest hij toch solliciteren, maar ja, dat
was niet makkelijk met zijn leeftijd van 60 jaar. Al met al
vond hij het een zeer nare periode.
Uiteindelijk stemde het UWV toe, dat Ad vrijwilligers-
werk ging doen. Voor het Palladium ging hij interviews
afnemen en computerlessen geven in het Palet. Vanwege
de grote drukte en vraag naar hulp moest hij daar mee
stoppen. 
Op dit moment assisteert hij bij de lessen in tekenen en
schilderen, film of de cursus liefde en vriendschap aan
meervoudig gehandicapten bij de Academie van Arduin
in Toorenvliedt te Middelburg. Als vrijwilliger.
Als hobby gaat hij zwemmen, fietsen en Taiji. Taiji is een
bewegingsleer en van oorsprong een Chinese vechtsport.
En hij houdt ook erg van film en fotografie en toegepaste
elektronica. Dingen repareren en continueren.
Ad is getrouwd met Katrien en zij werkt bij Ter Reede in
de zorg voor 22 uur per week. Tot volgend jaar, want dan
gaat zij met pensioen. Ze gaat wel vrijwilligerswerk doen.
Samen hebben ze 3 kinderen, 2 zoons en een dochter
en 1 kleinkind. Een zoon heeft 5 jaar in Canada
gewoond en daar zijn Ad en Katrien een keer geweest. Hij
woont nu in Voorschoten, de dochter woont in Utrecht
en de andere zoon woont in Vlissingen en werkt bij de
luchtmacht in Gilze-Rijen.
Het echtpaar woont prima in Paauwenburg. Het is ook
een mooi plekje op de hoek van de Van Bossestraat: uit-
zicht naar verschillende kanten. En nooit parkeerpro-
blemen voor de deur.



’Aan de vroegere Koudekerkseweg (nu Gerbrandystraat)
stond een groot en een klein hek. Op het grote, witge-
schilderde hek stond met zwarte letters ’Lammer-
enburg’. Als je het hek open deed, was er een lange
’baan’ (toegangspad), met aan weerszijde een liguster-
haag en ervoor stonden elk voorjaar blauwe bloemen; ik
meen dat het hyacinten waren. Halverwege, aan de rech-
terkant stond de schuur, die in 1922 was gebouwd; dan
het varkenshok en het hondenhok met de waakhond.
Aan het einde van de baan stond het huis met de grote
zware voordeur met de koperen knop en het raam van
het kelderhuis. Rechts het wagenhuis. Dat gedeelte was
nog overgebleven van de oude schuur. Links stond het
schuurkot, waar de melkbussen en de emmers in ston-

den. Achter het huis was het toilet (de plee) (in het
Zeeuwse dialect normaal taalgebruik) en het zandkot.
Vóór de bakkeet (bakhuisje) stond een grote boom, met
daaronder de welput (zoetwaterput) met een lier.
Daarmee kon je een emmer water putten. Later is er een
pomp opgezet. Daarnaast lag de schuur waar het melk-
gerei werd opgeschuurd.

In de boom zaten uilen. In de zomer hadden ze jongen.
Overdag zag je ze niet, maar ’s avonds kwamen ze voor
de dag. Als het donker was, dan was het een geroep en
vlogen ze uit de boom om voeding voor de jongen te zoe-
ken. Ik vond er, toen ik kind was, iets geheimzinnigs aan
en durfde niet alleen naar buiten. 
Aan de linkerkant van het hof lag de boomgaard. Als wij
zin in een appel of peer hadden, gingen wij er één halen.
Lekker toch, zo rijp van de boom? Ik wandelde graag
door de boomgaard. Ik weet nog wat er allemaal in
stond. Aan de kant stonden winterperen, die ook als
windscherm dienden. Verder sterappels, bergamot,
goudrenetten, zoete appels, suikerperen en ook nog een
soort waarvan ik de naam vergeten ben. Het was mijn

paradijs. Vóór de boomgaard was de mangelput en
aardappelput. Als die in de zomer leeg was, zetten mijn
broers twee stokken aan de kant met een touw en een
ring eraan. Dan gingen zij ringrijden. Ik zou op een zon-
dag ook eens meedoen. Ik zou met een stok in mijn
hand het ringetje er af steken, maar ik bleef met mijn
gouden krul met strik in het touw hangen. Mijn strik
was kapot. Wat was mijn vader boos op mij. Bij de goud-
smid is die gemaakt. Mijn strik is gestolen, vijf jaar gele-
den.
Rechts achter het wagenhuis stond nóg een aardappel-
kelder. Als ik om een maaltje moest, om te schillen,
vond ik het daar een beetje spookachtig. Er kropen
hagedisjes in. Die leefden daar in de vochtige ruimte.

Nu dan het huis aan de binnenkant. Als je de zware
voordeur opendeed, zat er aan het slot een grote sleutel
en onder en boven een grote grendel. Dan kwam je in de
gang met de blauwe plavuizen. Er was een trapje aan de
achterkant. Zo kon je naar de zolder. Links was er een
schuifdeur en ook blauwe plavuizen op de vloer. Daar
was het haardvuur met daarnaast de houtbak en daar-
boven de oven. Elke week bakten we 10 à 12 broden in
van die grote rechthoekige broodblikken. Boven het
haardvuur hing aan een ketting de zwarte ronde water-
ketel. Er lag een grote ijzeren plaat voor de haard, die
lekker warm was. In het najaar, met de regen, kon je er
je voeten warmen als we nat en koud ’van de koeien’
kwamen. (melken). 

In de zomer woonden wij trouwens in de bakkeet; in de
winter in het grote huis.
Rechts van de gang was het kelderhuis. Daar stonden in
een hoek melkbussen die we niet nodig hadden.
Daarnaast een tafeltje met petroleumstellen en dan een
rek met potten en pannen en poetsgerei. Aan de muur
hingen haken om de jassen op te hangen. We hadden

door heel het huis petroleumlampen. Grote en kleine.
Dan was er een kleine gang met aan de linkerkant de
kelderdeur en drie treden. Als je die deur open deed,
was er een grote kelder met boorden (soort randen) en
ook blauwe plavuizen op de vloer. Het ronde gewelf en
de zijkanten waren witgekalkt. Als de kelderdeur dicht
was, ging je een trapje op en was je in de ’opkamer’. Dat
was de kamer van de dienstbode. Rechts was een trap
naar de zolder met de bedstede voor de knecht.

Nu weer naar beneden. Daar had je de deur naar het
grote huis. Daar waren twee bedsteden en keek je door
de ramen op het plein en op het hof van de buren
Aarnoutse, aan de achterkant.
Er waren in de kamer blauwe, met wit bewerkte tegels.
Allerlei soorten mannen en vrouwen hingen in tegel-
vorm boven de schoorsteen; een vogel in een kooitje
hing boven de schouw. Hier stookten wij in de winter een
kolenkachel met twee ovens er in. Als mijn vader (Pieter
de Pagter) in zijn krukstoel zat, stak hij zijn koude voe-
ten in de oven. In de hoek hing een gebloemd gordijn.
Daar was vroeger de deur naar de schuur. Die werd later
dichtgemetseld, toen in 1922 de nieuwe schuur werd
gebouwd. In het midden van de kamer stond de tafel; de
stoelen stonden aan de kant. Er stond ook een kabinet
met vijf bekers er op.
Dan was er een deur naar de mooie kamer. Daar waren
bruinrode tegels aan de muur. De kamer was ook in die
kleur geschilderd. Ik herinner mij de deur en de ven-
sters (blinden) en de kast met de mooie glazen en por-
seleinen dingen. Er stond ook een kabinet met kommen
er op. Daarin zaten mijn vaders kleren en spullen. Dan
stond er nog een bureau met een mooi stel bekers er op.

Dan nog een kast. Erop stond mijn pop in een klein
kastje. Die pop heb ik nog. Die heb ik van mijn over-
grootmoeder gekregen. Het zal nu wel meer dan 100
jaar geleden zijn, toen zij de kleertjes heeft gemaakt en
de kraaltjes heeft gesnoerd. 

Het huis aan de achterkant. Achter de bakkeet en het
schuurhok was eerst het zandkot, dan de wc, daarachter
stond het grote fornuis en een grote ronde ijzeren pot
met deksel. Daarin kookten wij ’s maandags het waswa-
ter. Het was dan wasdag. ’s Middags moest ik daar klei-
ne aardappels in koken voor de varkens. Als ze gaar
waren pelde ik er een paar en met wat zout erop smaak-
ten ze goed. Als je jong bent en je moet veel werk doen,
lust je dat wel. 
Door het paadje kwam je langs het kelderraampje en het
raam van de opkamer. Dan was er de deur naar het
plein. Daar stond het kippenhok en het eendenhok. Er
stonden twee notenbomen. Er lag ook vaak een stapel
hout van de gerooide en gezaagde bomen. Op oude foto-
’s kun je dat nog zien. Op de foto staat de oude schuur
nog en kun je de ramen zien van het grote huis. Tegen
de muur stond een druif. 
Dan weer terug naar het paadje. Daarlangs was de
groentetuin, dan een sloot, de scheiding tussen het land
van de buren en ons land. Daar begon de vijver langs het
land naar de weiden. Daar was ook de drooglijn voor het
wasgoed. Nog even terug naar de schuurstraat. Daar
stond een rek met boorden. Dat noemden wij de teel-
tuin. We legden er de geschuurde emmers en potten en
pannen en ’s maandags de geschuurde klompen op om
te drogen. Teel betekent teil. We hadden van die grote
ronde, rode teilen. Ze waren geglazuurd.

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

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/

PiePiet Dt Dt Dt Daanaanaanee De Ee chEE
Vlissingen (Paauw

online

Met elke dag een
ovenverse aanbieding...
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’Herinneringen aan Hof Lammerenburg’ - deel 1
verhaald door een boerendochter door Jaco Simons

Onlangs is mij een achttal a-viertjes toegestopt door de Vlissingse oud-huisarts de heer
Ad van Dijk (85). De tekstuele inhoud betrof het verhaal van een vrouw op gevorderde
leeftijd die tussen 1915-1935, als jong meisje, opgroeide op boerderij Lammerenburg.
Na onderzoek bleek dat de schrijfster van de tekst één van de dochters uit het gezin
van Pieter de Pagter en Jacoba van Keulen moet zijn geweest; mogelijk Jacomina de
Looff-de Pagter. Familie De Pagter was de laatste bewoner van één van de twee boer-
derijen waaruit Lammerenburg bestond. De hofstede lag achter de huizen aan de
Gerbrandystraat met de nummers 68 en 70, dus waar nu de wijk Rosenburg is gele-
gen. Tussen de huisnummers 64 en 68 ligt een paadje. Vroeger was dat een deel van
het toegangspad dat tot hof Lammerenburg leidde. De opgeschreven herinneringen
van de boerendochter dateren van ongeveer 1935, het jaar waarin de boerenschuur
afbrandde. De tekst is enigszins bewerkt om de leesbaarheid te bevorderen.

Lammerenburg - toen nog een buitenplaats - op de Walcherenkaart (midden) van de gebroeders Hattinga (ca. 1750). De twee rode punten
links zijn de twee boerderijen; de rode punt rechts is het herenhuis. De waterpartijen zijn blauw ingekleurd.

De boerderij.

Oude foto van de twee boerderijen van Lammerenburg (ca. 1900).



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

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

Het bier van de vrijheid
’s Middags op 5 mei gingen we met kinderen en kleinkinderen Vlissingen in. Op het parkeerterrein aan de
Dokhaven zat de stemming er al goed in. Een stel brallende herrieschoppers had net de kofferbak van een
BMW geopend waar enkele kratten bier in stonden, zodat het indrinken al om drie uur kon beginnen.
In het centrum lagen al overal lege bierflessen en ook wat sterker spul was inmiddels soldaat gemaakt, getui-
ge een paar lege baccardiflessen die ergens tegen de gevel stonden.
Ik schat dat meer dan de helft van de aanwezigen op het Bellamyplein al rondliep met een plasticglas bier, dat
na geleegd te zijn uiteraard gewoon op straat werd gegooid.
Informatie over instellingen die zich bezig houden met vrede, mensenrechten en zo, waren niet op dit plein
aanwezig, maar men kon ze ontmoeten op de Zeilmarkt, op flinke afstand van het ’kloppend hart’ van het
bevrijdingsfeest. Het was hier dus ook aanmerkelijk rustiger.
’s Avonds ben ik niet teruggegaan naar de stad. Ik hou niet zo van bierfeesten, deden ze dat in München ook
niet, zo’n 70 jaar geleden? 
Ik zie ook niet in wat lawaaischoppers op podia bijdragen aan de vrijheidsgedachte, afgezien van een paar
inhoudsloze kreten die het publiek worden ingeslingerd. 
Gedenken op 4 mei en op 5 mei vieren dat we in een vrij land leven, moet een veel diepere betekenis hebben
dan bier zwelgen. Wie in een vrij land leeft, dient ook te beseffen dat je je verantwoordelijk dient te gedragen
tegenover je medemens en de maatschappij als geheel.
Het uitdragen van dit besef heb ik op het bevrijdingsfestival niet écht kunnen bespeuren en zeker niet in de
praktijk! De pers meldde dat er na afloop van het bevrijdingsfeest weer een aantal arrestaties is verricht, dat
er gevochten is enz.
Wordt het geen tijd dat we gaan nadenken of een bierfeest met popartiesten ’bevrijdingsfestival’ mag heten?

Observaties door Jan van ’t Eiland

Hij is rood, wordt een dagje ouder, vangt
vogels en muizen en veel Paauwenbur-
gers kennen hem. Het is Doler, de rode
kat die door heel Paauwenburg zwerft
van de Paauwenburgweg tot de Ger-
brandystraat. Wie hem de naam Doler
heeft gegeven weten wij niet maar voor
een kat die zoveel op stap is, is dit wel
een toepasselijke naam. Wie de eigenaar
is weten wij ook niet. Trouwens alleen
een hond heeft een baasje, een kat be-
schouwt zijn baasje altijd als een butler.
Maar we laten Doler even zijn gang gaan
en kijken eens wat een kat eigenlijk is en
hoe hij een huisdier is geworden.

Over katten zijn al heel wat boeken geschreven en
omdat u, geachte lezer eigenlijk wel weet hoe een kat
zich gedraagt, voortplant, eet zijn territorium afbakent,
gaan we daar geen tijd aan besteden. Beter is het om
een aantal kattenzaken te vertellen die minder bekend
zijn maar daarom niet minder interessant. De huiskat 
(Felis catus, vroeger was de naam Felis domesticus)
stamt af van de wilde kat die 1.8 miljoen jaar geleden
in Afrika leefde. Uit de oervorm zijn diverse kattens-
oorten ontstaan waaronder de Europese boskat (Felis
silvestris), deze moet men niet verwarren met verwil-

derde katten die overal rondlopen, recentelijk werden
er ca. 1.000 geteld in Rotterdam. Helaas kan niet met
zekerheid worden vastgesteld hoe de kat bij de mens
terecht kwam en tam werd. Men veronderstelt dat ze in
buurt van mensen vaak voedsel vonden en geleidelijk
steeds tammer werden. U kunt dat verschijnsel ook
waarnemen bij de vogels in uw tuin of de mussen die
op een terrasje de kruimels van uw koekje wegpikken.
Omdat in Egyptische graven van 4.500 jaar voor
Christus resten van katten zijn aangetroffen vermoedt

men dat toen de domesticatie van de kat heeft plaats-
gevonden. Zeker is dat de Egyptenaren van het Nieuwe
Rijk (ca. 1580 - 1070 v. Chr.) tamme katten in hun
woningen hielden. Er zijn uit die periode ook gemum-

mificeerde katten bekend, Tegenwoordig is de kat alom
in huizen vertegenwoordigd als een gezellige kameraad
voor kinderen en volwassenen.
Nederland telt ongeveer 4 miljoen katten die wel veer-
tien tot zestien jaar oud kunnen worden. De oudst
bekende kat werd maar liefst 38 jaar en drie dagen Al
die katten zijn een goede bron van inkomsten voor de
leveranciers van kattenvoer want gemiddeld is het
baasje tijdens het leven van de kat 5.750 euro kwijt aan
voedsel en verzorging. Wij beschouwen de kat als een
gewoon huisdier maar vroeger was dat anders. In de
Germaanse mythologie liet de Godin van de vrucht-
baarheid, Freya, zich door de lucht rijden terwijl ze in
een wagen zat die getrokken werd door wilde katten.
In het oude Egypte kende men de kattengodin Bastet,
die het symbool was van de vruchtbaarheid. Katten
werden met veel respect behandeld en het doden of
mishandelen van een kat werd zwaar gestraft. Ook bij
de Romeinen stonden de katten in hoog aanzien
omdat ze werden beschouwd als bewakers van huis en
haard. Nu nog lopen op sommige plekken op Cyprus
grote aantallen katten rond die met veel respect wor-
den behandeld. Ze worden beschermd en verwend
omdat ze volgens de Cyprioten het eiland in het verle-
den hebben bevrijd van een slangenplaag. Zo lang de
katten er zijn, zeggen ze, komen de slangen niet meer
terug. Ze mogen overal komen waar ze zin in hebben,
lopen rustig door winkels en restaurants en gaan op
een terrasje onder uw stoel liggen slapen. Ons over-
kwam het dat we op een avond in ons vakantiehuisje
maar liefst 12 vriendelijke katten aantroffen die maar
met moeite naar buiten konden worden begeleid.
Maar het kan ook anders want in de middeleeuwen
werden katten in verband gebracht met hekserij.
Grote aantallen van die arme dieren werden doodge-
slagen of verbrand. De ratten kregen daardoor vrij
spel en hun aantal nam enorm toe. Het is beslist
niet uitgesloten dat de pestepidemie die in die tijd
ontstond een gevolg was van een gebrek aan jagende
katten. In een zeer oud hotel-restaurant in Engeland
zagen we in de wand achter een glasplaat een
gemummificeerde kat. Verbaasd vroegen we aan de
barkeeper waarom het arme dier daar ten toon werd
gesteld. Hij vertelde dat het vroeger in die streek de
gewoonte was om een kat in de spouwmuur in te
metselen omdat er dan een zegen op het gebouw
zou rusten. Zielig voor zo’n kat, maar er zijn ook
katten waarmee het beter gaat. Ze worden verwend
en mogen meedoen aan allerlei tentoonstellingen
en als ze daar prijzen winnen worden ze steeds
meer waard. De hoogste prijs die ooit voor een kat
werd betaald is 16.800,00 euro. Dat was dan wel
een California Spangled kat die een groot aantal
prijzen had gewonnen. En behalve de duurste kat
zijn er nog de rijkste katten ter wereld. In 1988
overleed de miljonair Ben Rea. Toen zijn testament
werd geopend bleek tot verdriet van zijn hoopvolle
erfgenamen dat hij zijn totale kapitaal van 8,4 mil-
joen euro had nagelaten aan zijn 15 katten.
Na al die lange jaren onder de mensen als tam
huisdier is het jachtinstinct van de katten nog volop
aanwezig. Tellingen hebben aangetoond dat een kat

wel 14 prooidieren per jaar te pakken krijgt. De kam-
pioen muizenvanger was Towser, een kat die leefde in
de Glentuareth Whisky destilleerderij. Volgens het per-
soneel zou de kat in zijn leven ongeveer 28.900 mui-
zen hebben gevangen. Hoe de mannen temidden van
al die whisky dat precies hebben kunnen tellen is ons
een raadsel.
De Paauwenburgse Doler heeft enkele jaren geleden
ook in onze tuin wat mussen te pakken gekregen maar
nadat hij was voorzien van een bandje met een bellet-
je lachen de mussen hem uit.

Tot slot nog een paar katten nieuwtjes die wij op onze
speurtocht tegenkwamen. Het record aantal welpen
(omdat we Nederlander zijn zeggen we niet ’kittens’)
werd op 7 augustus 1970 geworpen in Oxfordshire
(UK) en dat waren er 19. De langste huiskat was 123
cm lang en bezat een staart van 41,5 cm.
De vruchtbaarste kat was de Texaanse Dusty, die in
haar lange leven beviel van totaal 420 welpen. Het
grootste kattenasiel ter wereld heeft een oppervlakte
van 12 ha. Het is de Caboodle Ranch in de V.S. waar
meestal rond de 500 katten verblijven. Een heel
vreemde kat die we tijdens een vakantie op het Eiland
Man in de Ierse Zee, tegenkwamen is de Manx kat.
Eeuwen geleden heeft op deze geïsoleerde plek een
mutatie plaatsgevonden waardoor alle Manx katten
door het leven moeten zonder staart.

Doler, de kat van Paauwenburg
De natuur in Paauwenburg Henk van Vlimmeren


