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Alle Paauwenburgers gelukkiger en gezonder
Gelderse roos

Spirea

Meer dan 30.000 plantjes gaan de grond in

Eindelijk weer eens goed nieuws in deze vaak sombere crisistijd: in de nabije toekomst
zullen alle inwoners van Paauwenburg aanzienlijk gelukkiger en gezonder worden!
Wat is er aan de hand?
De meeste bewoners zullen zich ongetwijfeld als de dag van gisteren herinneren hoe
vorig jaar huis werd gehouden in de wijk met snoeimessen, cirkelzagen, kapmessen en
ander ’tuingereedschap’ van het forse soort.
Veel Paauwenburgers zagen dit enorme snoeioffensief
met leedwezen aan. Maar anderen hadden er wel begrip
voor. Zo zei Henk van Vlimmeren, vicevoorzitter van de
wijkraad: ’Dat was dringend nodig, want er was al lange
tijd veel te weinig onderhoud aan het openbaar groen
gepleegd’.
Niettemin vroegen velen zich ook af: was zo’n enorme
kaalslag nou echt nodig? Maar zand er over. Wat gebeurd
is, is gebeurd.

Woongenot

En wat gebeurt er nu? In heel de wijk gaan meer dan
30.000 planten de grond in om de wijk meer groen en
kleurijker en fleuriger te maken! Voor iedere inwoner
van Paauwenburg dus vier à vijf planten.

van het nieuwe groen. En zoals in vele mediabladen
geschreven wordt zullen bewoners nog gezonder worden
ook. Al met al een win-win-situatie voor iedereen, voor
de gemeente Vlissingen als opdrachtgever, voor de inwoners als ,,groenbelevers’’ en voor het bedrijf Braber
Groenvoorziening BV als aannemer die een heleboel
medewerkers gelukkig kan maken omdat zij het werk
uit mogen voeren’, aldus de heer De Glopper.
Henk van Vlimmeren voegt er aan toe: ’Het zag en ziet er
op een aantal plekken behoorlijk kaal uit. De plekken
zijn een seizoen lang kaal gebleven en gedurende die
periode werd het onkruid bestreden en achtergebleven
wortels verwijderd’. Ook dat werk werd gedaan door
Braber Groenvoorziening.

Blazenstruik

Ribes

van 89.000 euro. Iets meer dan de helft (47.000 euro)
is bestemd voor de aanschaf van planten bosplantsoen,
sierheesters en bodembedekkers.

Verdilaan) was opvallend. Daar zullen tot wasdom
komen ribes, hortenia, liguster en roos. Het Arnoldpad
wordt opgefleurd met, aan de westkant, hortensia,
sneeuwbes en mahonia en aan de oostkant laurierskers
en kornoelje. Aan het eind van de Sloeweg zijn enkele
schuttingen geen lust voor het oog. Daar komen onder
meer ribes, sneeuwbes en appelbes.

Onveilig

Bij de keuze van de planten is onder meer uitgegaan van
de voorwaarden: kleurrijk, sterk, onderhoudsarme en
biodiversiteit. Ook is er bijvoorbeeld rekening mee
gehouden dat er niet zoveel ’verschuilend’ groen moet
zijn dat een eenzame fietsster zich onveilig voelt. ’Het
gaat om veel bloeiende soorten, zoals hortensia, potentilla en weigelia’’, bericht Henk van Vlimmeren, die zich
voor de wijkraad bezig houdt met mediacontacten.
Kritiek was er vorig jaar na het snoeioffensief onder
meer op de kaalslag langs het Offenbachpad, waardoor
aan de achterzijde van de woningen langs de
Offenbachlaan een wirwar van onooglijke schuttingen
tevoorschijn kwam. Daar worden nu onder meer spierstruiken (spirea hipponica snowmound), blazenstruik
en escallonia geplaatst en ganzerik als bodembedekker.

Rossinipad

Escallonia

Laurierkers

Braber Groenvoorziening BV uit Renesse heeft dit karwei aangenomen en wat vertelt C.M. de Glopper van dit
bedrijf: ’Door de uitvoering van dit beplantingsplan zal
het leefklimaat en woongenot in de wijk toenemen.
Inwoners van Paauwenburg zullen gelukkiger worden

De Glopper: ’Doordat we van het begin af een betrokken
zijn geweest bij dit werk ligt dit project ons na aan heet
hart’. Het werk is dinsdag 2 april begonnen en zal ijs en
weder dienende zes weken in beslag nemen.
Het beplantingsbestek is aangenomen voor een bedrag

Ook aan de achterzijde van de Mendelssohnlaan (langs
de Galgeweg dus) is het ratjetoe van schuttingen ook niet
aantrekkelijk. Daar komen onder meer meidoorn, veldesdoorn, gelderse roos, vlier, hondsroos en liguster. En
trouwens ook komoelje en tartaanse struikkamperfoelie. Dat kan dus fraai worden.
Ook de kaalslag langs het Rossinipad (achterzijde

Gele Cornoelje

Ganzerik

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

Het is niet niks: meer dan 30.000 planten de grond in.
Braber Groenvoorziening BV doet dat met een mannetje
of zes. Maar een record is het voor Walcheren allerminst. Want tussen de Vlissingse Nolledijk en Westduin
werden enkele jaren geleden niet mindere dan 370.000
helmgrasplantjes in de hier en daar kunstmatig aangelegde duinen geplant.

Kindercentrum Tuimelaar
A.Gogelweg 10 Vlissingen
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Kinderopvang Walcheren 0118-614 532
www.kinderopvangwalcheren.nl

Kinderdagverblijf Peuterspeelzaal Buitenschoolse opvang

Activiteiten in Paauwenburg

Open Hof Alexander Gogelweg 59, 4384 EV Vlissingen, e-mail cw.openhof@zeelandnet.nl

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.
Dinsdagavond
Yoga 18.30 u.,
Jessica Groenberg,
06-22528904
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
Maandagmorgen
Maandagavond

Donderdagmiddag Bridgeclub ’Open Hof’
411734
Donderdagavond Klaverjasclub, hr. Jouvenaar 468550
Donderdagavond Cursus Streetdance
Shanila Kalpoe
06-18030542
Elke 1e do. vd mnd. Hobby Computer Groep
werkgroep stamboomonderzoek
Elke 2e do. vd 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

De Foto Van Fons

Extra activiteiten Open Hof:
● Gratis inloopspreekuur Advocatenkantoor Vlasmarkt 28: elke woensdag van 10 tot 12 uur. Voor iedereen met vragen op allerlei gebied (werk, uitkering, woning, familie, strafrecht enz.) ● 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 ● Security plus Consulticy NIBHV opleidingsinstituut bedrijfshulpverlening. Website: www.maatwerkinbhv.nl tel.: 0118-460266 / 06-18259335.

Majoraat

tel. 0118-471 103 - website: www.majoraat.nl
Ma. t/m vrij. Open Tafel. Aanmelden voor 10.00 uur! Info of aanmelden: tel. 0118-471 103 (09.00-16.00 uur)
Inschrijven voor workshops, kaartverkoop dansavonden en informatie ma. t/m vr. 09.00-16.00 uur tel.: 0118-471 103
De koersbal groep van woensdagmiddag is nog op zoek naar enthousiaste spelers.
Vaste activiteiten in Campus de Ruyter
Ma.morgen 10.00-12.00 senioren bridgemorgen
Ma.middag 13.30-15.30 senioren creamiddag
Di.morgen
09.30.-11.30
Di.middag
14.00-16.00
Di.avond
19.30-21.30
1e woe. v mnd 10.00-12.00

computerles dhr. Keulemans
computer instr. dhr. Huisman
crea diverse technieken
computer overleg;
3e woe. v.d. mnd. op afspraak

Activiteiten door anderen in Campus de Ruyter
Ma.middag
zanggroep ’Zokantook’
tel. 0118-463250
Ma.avond
bridgegroep ’Scaldis’
tel. 0118-417047

Woe.morgen
Woe.middag
Woe.middag
Do.morgen
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
10.00-12.00
13.30-16.00

cabaretgroep Out of Controle
koersbal
darten
computer begin. Jan Melse
line-dance
crea diverse technieken
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.

Bijzondere activiteiten Stichting Majoraat
21 april
13.30-16.00 uur:
Bingo
19 mei
13.30-16.00 uur:
Bingo

25 mei, 14.30 uur: Optreden sextet Con Amia in het Majoraat.
Entree: 3,50 euro incl. koffie/thee

Tasja Hut: 0118-470742 of www.aleenzijn.nl
Therapeut en Coach voor persoonlijke ontwikkeling.
maandag
10.00-11.00 ademen
maandag
16.45-17.45 tiener meditatie
maandag
20.00-22.00 variatie
dinsdag
10.00-11.30 meditatie
dinsdag
16.45-17.45 kinderyoga

dinsdag
dinsdag
donderdag
vrijdag
vrijdag
vrijdag
zondag

Falckstraat 2

Paraplu - openingstijden

18.30-19.30
20.00-21.30
20.30-21.30
10.00-14.00
18.30-19.30
20.00-21.30
10.00-14.00

ouder & kinder meditatie
meditatie
meditatie
chakra tekenen
ademen
meditatie
chakra tekenen

Alexander Gogelweg 59, Vlissingen
(Voor meer informatie: 0118 - 46 54 54)
Donderdag 19.30 tot 22.30
Vrijdag
19.30 tot 22.30

Dinsdag 16.00 tot 17.30
Donderdag 16.00 tot 17.30

VCB Lammerenburcht

Zuidbeekseweg 22 - tel.: 470692
www.lammerenburcht.nl
Elke laatste zaterdagavond van de maand is er een dansavond met live muziek. De entree is 6,00 Euro per persoon. Aanvang
20.30 uur: 27 april: Sjerrie Denz: 25 mei: Marilyn & Maurice; 29 juni: Sjerrie Denz.

Wandelsportvereniging WIK

Startbureau: Ons Plekje, Falckstraat 4
Email: info@wikvlissingen.nl - Website: www.wikvlissingen.nl
Recreatie wandeltochten: 5 of 10 km, begin: 9.00 - 9.30 u., inschrijfgeld: 1,20 euro; buro open: v.a. 8.30 u.:
17 april; 1, 15 mei; 5, 19 juni; 3, 17 juli; 7, 21 augustus; 4, 18 september; 2, 16 oktober.
De Ruytermars: 5, 10, 15, 25 of 40 km; start: 25, 40 km: 8-10 uur, rest afstanden: 10-13 u.; inschrijfgeld: 40 km: 3,50 euro,
25 km: 2,75 euro, rest afstanden 2,50 euro, buro open: v.a. 8 u. 13 april 2013.
Mars rond Walcheren: 25, 40 of 65 km; start: 30 km: start alle afstanden: 8.00 u.; inschrijfgeld: 25 km: 2,50 euro, 40 km: 5
euro, 65 km 7,50 euro, buro open: v.a. 7.00 u. 15 juni 2013.
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GRATIS INLOOPSPREEKUUR

Iedere woensdag van 10.00 tot 12.00 uur
in het Open Hof,
Alexander Gogelweg 59, Vlissingen

echtscheidingen
familierecht
jeugdrecht
arbeidsrecht
strafrecht/jeugdstrafrecht
vreemdelingenrecht
huurrecht
uitkeringen

mw. mr. E.H.M. Graafmans
mr. M.A. Faas
mr. P.M.J.T. Schumans

De volgende wijkkrant verschijnt eind juni 2013.
Hebt u een bijdrage, stuur die dan vóór 25 mei 2013 naar ons toe.
Ons redactieadres is: Goeman Borgesiusstraat 59,
4384 JM Vlissingen: e-mail - klaver4krant@zeelandnet.nl

Redactieleden gevraagd!

Voor de voortzetting van deze wijkkrant is het nodig de redactie uit te breiden met een redacteur, oftewel
iemand die in staat is op journalistieke manier te berichten over alles wat Paauwenburg aangaat. De tijdsinzet
is beperkt, zeker voor iemand die in staat is vlot te schrijven.
We verschijnen vijf maal per jaar. In teamverband worden de artikelen bepaald en wordt afgesproken wie wat
doet. Graag komen wij in contact met mensen die hun schouders onder Klavier Vier willen zetten, een uniek
blad in Vlissingen, gerund door vrijwilligers, zonder enige vorm van winstbejag!
Belangstellenden kunnen bellen met: Sjaak van der Linde, 0118-462860.

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

ADRZ: Ziekenhuis
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
www.boomgaardwinkel.nl

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.
KAPSALON
ELLEN

Uw dames en
heren kapsalon
in Paauwenburg

Er wordt gewerkt
met natuurproducten van
het merk
LANDOLL

Op afspraak:
06-19604407
Cirkel 1

DAMESMODE

VEEL KLEUREN JEANS

v.a. € 49,95
www.shop54.nl
Scheldestraat 54 - Vlissingen
Tel.: 0118-417423

’Je moet op kop durven rijden’

’Er zijn renners die zich altijd in het peloton verstoppen en op die manier weleens
een prijsje pakken, maar sportief stelt dit natuurlijk niets voor. Bij ondernemerschap is het ook zo. Alleen degenen die op kop van het peloton durven rijden en te
demarreren komen voor de échte prijzen in aanmerking’, aldus Jan Janssen,
wereldkampioen wielrennen op de weg, winnaar van de Tour de France, winnaar
van Parijs-Roubaix, Nederlands kampioen… enz. enz.
Tijdens een drukbezochte receptie opende hij de
nieuwe vestiging van de ’Fietsenmakker’.
Janssen zei ervan overtuigd te zijn dat eigenaar David
Quist, weliswaar een man van weinig woorden is,
maar dat hij wél kop durft te rijden en dus succes zal
hebben.
En inderdaad, je moet het maar durven. Sinds kort
heeft Quist, zijn intrek genomen in het pand van zijn
voormalige concurrent Jeremiasse aan de
Troelstraweg.
’Juist in tijden van crisis moet je investeren. Dat deed
ik ook toen ik jaren geleden begon met een winkel in
de Dreesstraat. Ik had me toen al voorgenomen dat de
basis van een fietsenzaak moest liggen in betrouwbare service. Ook nu moet dat voorop staan, maar ik
realiseer me dat dit veel aandacht en inspanning
vergt’, aldus Quist.
Het assortiment van de fietsenmakker bestaat uit een
diversiteit aan nagenoeg alle bekende fietsenmerken,
met nieuw in het topsegment ’Koga Myata’, waar
David trots op is: ’Daar word je niet zo gemakkelijk

dealer van…’. En verder is alles aanwezig wat er op of
aan een fiets kan worden bevestigd én alles voor degene die óp de fiets zit: broeken, handschoentjes, shirts
en zo.
Er is een sportieve afdeling met racefietsen en mountainbikes en een ’trendy’ afdeling, zoals transportachtige fietsen met manden en bloemenslingers.
Ook troffen we fitnessartikelen aan: hometrainers en
loopbanden.
Quist weet niet precies hoeveel fietsen er in de winkel
staan; het zijn er in elk geval meer dan 400. En hiermee is de Paauwenburgse fietsenzaak meteen de
grootste op Walcheren en één van de grootste in
Zeeland. Hiervan getuigt ook het personeelsbestand:
er zijn vijf vaste krachten en in tijden van drukte
komen er twee oproepkrachten bij.
Veel winkelruimte wordt ingenomen door elektrische
fietsen, een artikel dat het goed doet in crisistijd.
David Quist: ’Steeds meer mensen gaan op de elektrische fiets vanuit Paauwenburg naar de stad, een rondje Walcheren doen of naar Middelburg. Veel makkelij-

Het doorknippen van het lint door Jan Janssen en rechts David Quist

ker, leuker en goedkoper dan met de auto, want die
moet je ergens parkeren, wat ook weer geld kost’. Het
is niet bekend wat er met het leegstaande pand aan de

foto: Firi den Hoedt

Dreesstraat gaat gebeuren. ’Ik hoop dat het weer verhuurd kan worden, want leegstand is geen goede zaak
voor het aanzien van de wijk’, aldus Quist.

Verdilaan en Wagnerlaan al maanden op de schop

Regenwater schoon naar watergangen en sloten

Binnenkort verdwijnt het ’schone’ regenwater in de Verdilaan en in de Wagnerlaan niet
langer in het riool naar de RWZI, de rioolwaterzuiveringsinstallatie bij Ritthem, maar
wordt in de directe omgeving geloosd in watergangen en sloten. In deze straten zijn de
werkzaamheden aan de vernieuwing van het riool al een maand of vier bezig. En het
zal nog wel even duren.
Kees Krijger, een van de bewoners van de Wagnerlaan,
ziet de bui al hangen en vreest dat het regenwater echt
niet zo schoon in vaarten en sloten terecht zal komen.
’Al het water dat via de putten in de straten in de riolering verdwijnt moet schoon blijven. Maar blijft het water
schoon als er langs de straat auto’s worden gewassen en
vuilnisbakken schoon worden gemaakt?’, vraag Krijger
zich af. Hij adviseert dan ook: ’Dus geen auto’s meer
wassen. Maar naar de wasstraat. En geen huisvuilbakken zelf meer schoon maken maar dit door bedrijven
laten doen met vuilwatertanks. En zeker geen olie lozen.
Dat laatste is trouwens toch al streng verboden. Als niemand meewerkt komt er veel vervuild water in de vaarten en sloten terecht’’.
Er is dus een gescheiden rioolstelsel: regenwater direct
naar watergangen en sloten, en het vuile water uit de
huizen naar de RWZI bij Ritthem. Enkele maanden geleden al heeft Kees Krijger een brief gestuurd aan het
gemeentebestuur: ’Ik adviseer u ten zeerste alle betreffende bewoners in te lichten en aan te spreken op hun
lozingsgedrag. (……..) Ik vertrouw er op dat u zo snel
mogelijk alle bewoners benadert, nu de werkzaamheden
nog voor ieders deur zichtbaar zijn, en aldus de boodschap duidelijker zal aankomen’.

Teleurstelling

Maar tot zijn teleurstelling moet Krijger constateren dat
nog niet één bewoner een brief met een waarschuwende
inhoud van de gemeente heeft ontvangen. Krijger: ’Het
is een onderwerp dat zeker niet beperkt is tot

Paauwenburg. We moeten het in een breder verband
zien, want ook elders in de stad zal er sprake zijn van
een gescheiden rioolstelsel. In Nederland zijn de
gemeenten namelijk verplicht bij aanleg van riolen in
nieuwe wijken voor een gescheiden stelsel te kiezen.
Ook als oude stelsels vernieuwd worden, moeten er
gescheiden riolen komen, één voor het regenwater en
één voor de rest. Dan zou de gemeente ook verplicht
moeten zijn om in het belang van een schone lozing van
het regenwater de bewoners goed voor te lichten’. In een
nieuwe wijk als Lammerenburg en bijvoorbeeld ook in
het bunkerterrein zal er sprake zijn van een gescheiden
riolering. Op den duur gaat heel de stad op de schop.

Wanhoop

Ondertussen zijn de bewoners van de Verdilaan en de
Wagnerlaan de afgelopen maanden soms tot wanhoop
gedreven. De overlast door de werkzaamheden was zo
groot dat verschillende bewoners schriftelijk en telefonisch hebben geprotesteerd bij de gemeente, niet tegen
de vernieuwing van het riool, maar wel over de manier
waarop dit werk werd aangepakt.

Een bewoonster: ’We hebben maandenlang door de
modder moeten baggeren. Verzoeken om hier en daar
ijzeren platen neer te leggen werden afgewezen.
Gedeelten van het trottoir werden ook afgebroken,
waardoor er nauwelijks ruimte was om te lopen. Dat is
nog tot daar aan toe, maar bovendien werd op die smalle strook trottoir ook nog vaak materiaal gedumpt. Dat
had anders aangepakt kunnen worden’. Een bewoonster

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.

Zwaar materieel kwam er in de Verdilaan en de Wagnerlaan aan te pas voor de rioleringswerkzaamheden.

die aangewezen was op een rollator voelde zich helemaal
geïsoleerd en kreeg naar haar mening veel te weinig
medewerking van de gemeente.

Voorspelling

Enkele bewoners met een vooruitziende blik pleitten er
vorig jaar voor het werk in het vroege voorjaar te beginnen, want in de winter kunnen vorst, regen en sneeuw
wel eens voor grote vertragingen zorgen, voorspelden ze.

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

Maar aan het verzoek om in het vroege voorjaar te beginnen kon niet voldaan worden om financiële reden: het
geld moest beslist vorig jaar al aangesproken worden,
anders was het niet meer beschikbaar.

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

Emte Koudekerke
Emte Vlissingen

Die voorspelling kwam wel heel erg uit. Het werk lag nog
al eens stil en de modder maakte alles onbegaanbaar. ’Ik
heb deze winter drie matten in de gang versleten’, verzuchtte een bewoonster.

(alleen Koudekerke)

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

ieuws van de wijkraad

door Henk van Vlimmeren

Openbare Vergadering.

De eerstvolgende openbare vergadering van de wijkraad
zal plaatsvinden op 7 mei om 20.00 uur in de Theo
Thijssenschool, Troelstraweg. Na het gebruikelijke deel
waarin we samen spreken over de situatie in de wijk
volgt weer een presentatie. Deze keer wordt die gegeven
door een afgevaardigde van de kunstenaarswerkplaats
Kipvis uit de Dreesstraat. Er zal informatie worden verstrekt over de plannen die nu worden uitgewerkt voor
een kunstpad in het kleine parkje bij de Willem
Klooslaan.
Nadere informatie over deze avond kunt u spoedig vinden in de media en wordt ook verzonden aan de wijkbewoners die op eerdere vergaderingen de presentielijst
hebben ingevuld. Wilt u ook in de verzendlijst worden
opgenomen geef ons dan uw naam en adres op aan de
Wijkraad Paauwenburg Troelstraweg 379, 4384 GT
Vlissingen of h.a.van.vlimmeren@hetnet.nl.

Leen Rottier wordt penningmeester

Bij het afscheid van Leen Rottier als voorzitter van de
wijkraad sprak de nieuwe voorzitter Carla Ploegaert hem
lovende woorden toe. Toen Leen vele jaren geleden aantrad als wijkraadslid dacht de wijkraad dat men met een
man uit de financiële sector een penningmeester bij de
Wijkraad Paauwenburg kreeg.
Carla Ploegaert: ’Bij nader inzien bleek een penningmeester bij de beperkte penningen wel erg weinig uren
aan zijn taak te hoeven besteden. Maar al spoedig vertrok de toenmalige voorzitter en werd Leen bij acclamatie tot voorzitter gekozen.
Vele jaren heeft hij met enthousiasme die taak vervuld.
Een taak die extra zwaar werd toen hij een ingrijpende
open hart operatie moest ondergaan’. Ondanks de slopende periode om weer geheel fit te worden zette hij het
veel vragende voorzitterswerk onverdroten voort.
Toch moest er een eind aan zijn voorzitterschap komen
omdat zijn toch al slechte gezichtsvermogen verder
afnam. Vanuit een andere organisatie kende ik Leen
goed en toen hij mij vertelde dat hij overwoog om te
stoppen zodra hij een opvolger had gevonden hebben
we een goed en prettig gesprek gehad waarvan het resultaat was dat ik me kandidaat zou stellen, aldus Carla
Ploegaert.
De andere Wijkraadleden hebben positief op de kandidatuur gereageerd en vanaf nu doe ik mijn best om de
goed doordachte beslissing van Leen waar te maken .

Taakverdeling wijkraadleden

Met de komst van de nieuwe voorzitter zijn de taken in
de wijkraad opnieuw verdeeld. Voorzitter Carla Ploegaert
gaat zich bezig houden met de algemene organisatie en
representatie. Vice voorzitter is nu Henk van Vlimmeren
die de media contacten verzorgt, de correspondentie
organiseert en optreedt als woordvoerder. Secretaris/notulist is Albert Verhage die daarmee een aantal

l’escaut deelde rookmelders uit

l’escaut werkt mee aan brandpreventie in onze wijk. Om
het beging van een brand sneller te kunnen constateren
zijn rookmelders bijzonder nuttig. Begin dit jaar heeft
l’escaut Woonservice gratis een rookmelder bezorgd bij
al haar huurders.
l’escaut heeft ook in een brief aan alle huurders meegedeeld dat de overheidsmaatregelen voor de corporatie
grote gevolgen hebben. Door de huurheffing van het rijk
die de corporaties opgelegd krijgen zal l’escaut flink
moeten bezuinigen. Dat heeft als consequentie dat men
nu geen ruimte meer heeft voor verbetering van de kwaliteit of vernieuwing van het woningbezit.
De directie hoopt dat de overheid zich zal beraden op de
voorgenomen maatregel en in de toekomst meer speelruimte biedt. Alle details omtrent de situatie zijn te vinden in het jaarplan dat kunt downloaden op
www.lescaut.nl.
Inmiddels heeft l’escaut ook nog bekend gemaakt dat
men geen inkomen afhankelijke huurverhogingen gaat
toepassen.

Plan Nolle/Westduin

Zoals eerder in deze rubriek vermeld loopt op het ogenblik een procedure voor verwerving van de grond rondom het gebied Nolle/Westduin. Het blijkt dat deze procedure wat sneller loopt dan men heeft gedacht. Het
Waterschap heeft inmiddels al enkele hectaren grond op
minnelijke basis kunnen aankopen.
De wijkraad blijft attent op de situatie, niet alleen omdat
de creatie van een aantrekkelijk natuurgebied interessant is voor de wijk naar ook omdat wij ons blijven inzetten voor de realisatie van een flink speelbos in dit
gebied.

Storingen openbare verlichting

De eerste maanden van dit jaar waren er nogal wat meldingen van storingen met de openbare verlichting. Het
kwam ook nogal eens voor dat gerepareerde lampen van
lantaarnpalen al weer snel defect waren. De gemeente
heeft sinds kort een contract met een ander bedrijf voor
het onderhoud van de verlichting. Er wordt nu naar
gestreefd dat kapotte verlichting binnen 5 dagen na melding weer is gerepareerd. Brandt een lantaarnpaal in uw
omgeving niet, dan kunt u dit doorgeven aan meldingen@vlissingen.nl of via telefoon 0118-487 000. Als u
uw naam en e-mailadres geeft houdt de gemeente u op
de hoogte indien de reparatie onverhoopt langer gaat
duren.

’Als alles volgens plan verloopt, kunnen we in juni de nieuwe zaak openen’. ’We’ zijn
Alissa de Waal, eigenaresse van Kapsalon Mystic en haar assistente Angelique Vlak. De
kapsalon zit al jaren in het appartementengebouw aan de Vredehoflaan. Ooit waren
hier ook een supermarkt, een café en een cafetaria. Nu is dit allemaal dichtgetimmerd
tot een desolaat geheel.

Paauwenburg was een voor de hand liggende keuze
omdat er al veel klanten uit deze wijk afkomstig zijn.
Er is ruimte gevonden in het gebouw aan de Alexander
Gogelweg, waar ’Mystic’ de hoofdingang gaat delen met
de dierenarts.

Het wordt hard werken de komende tijd, want de kapsalon wordt helemaal nieuw ingericht. Het betekent ook

Email: klaver4krant@zeelandnet.nl

activiteiten van Henk van Vlimmeren overneemt.
Jeugdbeleid en wijkwerkersoverleg komen in handen
van Mimie Ruikes en Piet Wilderom blijft actie in de
WMO, AWBZ en Leen Rottier onze financiële expert zal
voortaan als penningmeester en budgetbewaker optreden.

Kapsalon Mystic komt naar Paauwenburg

Alissa de Waal: ’Er was teveel onzekerheid over de periode om mijn zaak hier voort te zetten, vandaar dat ik op
zoek ben gegaan naar een andere plek’.

MijnMening

dat in het gebouw van alles moet gebeuren, zoals aanen afvoer van water en aanleggen van elektriciteit, voordat het nieuwe interieur kan worden geplaatst. ’Het
enige wat we meenemen zijn de droogkappen’, aldus
Alissa.

Voor de deskundige dames onder de lezers (overigens
worden ook heren geknipt en gekapt): er staan wat nieuwe technieken op stapel die in Paauwenburg zullen worden uitgeoefend: een nog grijsdekkender en glanzender
haarverf, en een nog meer tot de verbeelding sprekende
vorm van haarverlenging.
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Oedeem Therapie
Manuele Therapie
Kinderfysiotherapie
Geriatrische Fysiotherapie

www.fysiopaauwenburg.nl
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Dreesstraat 2 / 4384 DC Vlissingen
Tel.: 0118-465474 / Fax: 0118-463487
Maandag, donderdag en vrijdag
van 8.00-18.00 uur
Dinsdag en woensdag van 8.00-21.00 uur
E-mail: info@fysiopaauwenburg.nl

Tsja... Het ziet er toch naar uit dat we in elk geval ingezonden stukken moeten plaatsen die een genuanceerder
beeld zullen oproepen. Zelf heb ik al geconstateerd dat
er veel stront ligt aan het eind van de Dreesstraat (vanaf
overzijde Apotheek tot aan Sloeweg). Woef!
Sjaak

In het wijkblad “Klaver Vier” van februari 2013 (19 / 1)
staat een artikel over het minder worden van de overlast
door hondenpoep. Ik heb geen oordeel over het algemene beeld, maar mijn ervaring met het fietspad naast
Mendelssohnlaan 16 (doorsteek naar de Galgeweg) is
anders. Juist deze week heb ik onderstaande email naar
de gemeente gestuurd.

”Langs mijn huis (Mendelssohnlaan 16) loopt een fietspad dat behalve door fietsers gebruikt wordt door wandelaars en dan met name door wijkbewoners die hun
hond willen uitlaten op de groenstroken langs de
Galgeweg. Ik schat dat er dagelijks ca. 30 honden worden uitgelaten en dat enkele keren per dag. Nu gebeurt
het regelmatig dat de honden hun behoefte reeds deponeren op het fiets/wandelpad. Langs het fietspad/wandelpad staan geen voorzieningen om hondenpoep in een zakje te doen en in een afvalbakje te deponeren. Nu is dat zelfde fiets/wandelpad de ”achterom”
voor mijn huis. Er is daar een poort die toegang geeft tot
mijn tuin en fietsenberging. Onnodig te zeggen dat hier
sprake is van regelmatige ernstige overlast.
Mijn vraag aan u: is het mogelijk om op de lantaarnpaal
bij het begin van het fietspad/wandelpad een bordje te
monteren: svp honden niet uitlaten op fietspad of iets
dergelijks. Het gaat dus alleen om een bordje, de paal ter
bevestiging staat er al.
Met vriendelijke groet,
H. Kamp
Geachte redactie,
Toen ik van Klaver Vier de kop van het artikel ’Steeds
minder overlast van hondenpoep in de wijk’ hardop
voorlas aan mijn vrouw, riep zij spontaan uit: ’Dat is niet
waar’. Reden voor mij om toch even aan de bel te trekken gezien de overlast die wij ondervinden. Of het nu
wel of niet minder is geworden zal wel discussie blijven.
Wat mijns inziens geen diskussie is, is de overlast die wij
konkreet ondervinden
en wel op de looproute
naar
de
Theo
Thijssenschool (mijn
kind gaat daar naar
school). Om precies te
zijn de looproute langs
de Troelstraweg vanaf de
kruising Troel-straweg Arnold (fiets) pad tot
aan de ingang(!) van de school. En dit uiteraard aan
beide zijden van de weg. Om niet te overdrijven, de trottoirs zijn, zeg maar de ene week ’schoon’; de andere
week zijn ze als ’glijbanen’ te gebruiken.
Wat ik niet begrijp is de mentaliteit van de mensen die
de overlast veroorzaken. Zelf kijk ik wel een beetje uit,

maar om de straat zo te vervuilen op een route waar 4 x
per dag tientallen, misschien in totaal wel honderd, kinderen lopen of steppen naar een basisschool (wat de
buurtbewoners zeer goed weten!), vind ik onbegrijpelijk
en een schande. En konkreet niet zo fijn voor ouders of
leerkrachten van die kinderen als het weer zover is. En
dit nog afgezien van de onhygienische ziekteverspreidende zaken. Nota bene op de voornoemde kruising is
een kastje met gratis zakjes geplaatst!
Ik stel het op prijs als de wijkraad dit onderwerp aankaart bij de stadswachten.
Een reaktie schrijven over overlast, maar zonder bewijs,
dat kan natuurlijk niet. Ik ging dus ’hoopvol’ de deur uit
voor een passende foto bij dit artikel. Ik had ’geluk’:
recht tegenover ons huis was het gelijk 2x raak. En ik
had ’dubbel geluk’: de hoop was inclusief de stoeptegel
’Hond in goot - Dank u’. Het was een mooie dag.
Erik Reijnhout
Troelstraweg

Vuurwerkverbod 1

Geachte redactie,
Allereest mijn complimenten voor de wijkkrant in het
algemeen. Ik wil graag reageren op het artikel over het
vuurwerk: ’Donderslagen in de wijk: Hoe lang accepteren we dit nog?’
In duidelijke bewoordingen wordt er in de wijkkrant van
februari 2013 terecht afstand genomen van de overlast
van vuurwerk bij oud en nieuw. De gemeente schuift de
schade onder tafel en gaat over tot de orde van de dag.
Dit gaat ieder jaar zo.
Afgezien van de materiele schade konden we dit jaar
”echt genieten van de immense kanonskogels in oorlogstijd” Hoe lang duurt dit nog? Wat mij en vele anderen betreft, niet lang meer, met andere woorden we kunnen hier niet verder mee doorgaan. Dit is al veel te lang
uit de hand gelopen. Heel veel geld wordt verspild aan dit
gedoe. En veroorzaakt een enorme materiele- en
geluidsoverlast. En bovendien enorm veel luchtvervuiling!
Ik doe bij deze het voorstel om de gemeente te benaderen het vuurwerk centraal te organiseren op een aantal
ruimtelijke lokaties in Vlissingen. En de burgers op te
roepen het geld te besteden aan goede doelen, in plaats
van aan dit onwijsgedoe. Door deze gemeentelijke actie
kan misschien op termijn een en ander worden opgeschaald naar het landelijke beleid. Van binnenuit, of van
onderop beginnen aan deze actie en hopen dat dit navolging krijgt en dat ook de ogen in Den Haag eens echt
worden geopend.
Kees Krijger,
Wagnerlaan 2, Vlissingen

Vuurwerkverbod 2

Wij zouden het helemaal geweldig vinden een geheel
vuurwerkverbod, de kosten op de gemeentepot lijkt me
enorm! en ik vind het niets met een gezellig familiefeest
te maken hebben, ik durf bijna niet over straat op die
avond.
Vriendelijke groet
Marjan Roest

Van keuken
tot badkamer:

een grote rijkdom aan varianten

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)

Jubileum Oud of Control

In oktober dit jaar vieren de leden van
cabaretgroep Oud of Control hun 5jarig bestaan. Dit jubileum zal gevierd
worden met een speciaal optreden. Zij
zullen dan een stuk spelen met de titel:
Café Knus.

De naam zegt het al: het speelt af in een café. Er
wordt momenteel dus druk gerepeteerd. De tekst is
voor 80% geschreven door Mimi Ruikes en zal
gebruikt worden voor de pauze en na de pauze zal er
teruggegrepen worden op de optredens van de afgelopen 5 jaar. Het moet wel een vrolijk spektakelstuk
worden.
Oud of Control bestaat uit 9 personen, 4 vrouwelijke
en 2 mannelijke spelers en 1 muzikant. Ze hebben 2
mannen voor het licht en geluid, waar de groep ontzettend blij mee is. Goed licht en geluid is zo belangrijk. Het idee om een cabaretgroep op te richten

kwam van Paul Klap, hij heeft de leiding en is ontstaan bij het koor De Zilvermeeuwen. In oktober zijn
ze begonnen en Mimi vroeg of dat ze met Kerst al op
wilden treden. Dat was wel heel snel. Mimi schreef
een stuk met Kerstliedjes voor de groep en met Kerst
was de presentatie bij het optreden van de
Zilvermeeuwen en Zokantook.
De groep treedt ongeveer 10 keer per jaar op in verzorgingstehuizen of voor de ANBO en natuurlijk niet
te vergeten: de Dickens groep tijdens de Kerstmarkt
in Paauwenburg in samenwerking met De Vrienden
van Paauwenburg.

Oud of Control repeteert elke woensdagmorgen van
10 tot 12 uur in het Majoraat. Ze zijn nog op zoek
naar een enthousiaste man, die de groep completer
kan maken.

Viskraam is blijvertje

Plotseling stond er op het pleintje bij het Kruidvat een viskraam en het is niet overdreven dat dit tot grote vreugde was van veel Paauwenburgers! Hebben we hier al een
winkelcentrum met supermarkten, bloemist, bakkerij, groentenhandel, drogist en
slijterij, nu zijn er ook versgebakken kibbeling te koop, tong, kabeljauw en wat dies
meer zij.

Joop en Lilian Heijdens wonen niet zo ver van Paauwenburg vandaan, maar ze zijn commercieel vooral actief op grotere afstand, in Zeeuws-Vlaanderen bijvoorbeeld. Lilian: ’Op een gegeven moment bedachten we dat er dichterbij
misschien ook wat mogelijk was… Vandaar dat we nu op donderdag en vrijdag hier staan’.
Beiden zijn enthousiast over de reacties van de Paauwenburgers. ’Het was verrassend hoe leuk we hier zijn ontvangen. Jong en oud waren enthousiast over onze komst, terwijl we hier eigenlijk zomaar zijn neergestreken. We vinden Paauwenburg een prima buurt en het gaat ook goed met de verkoop. Als het aan ons ligt, blijven we hier komen’
Joop voegt hier nog aan toe dat hij veel oude klanten terugziet. De firma Heijdens had vroeger namelijk een viswinkel in de Scheldestraat in Vlissingen.
Veel meer tijd voor een interview hadden we niet, want de volgende klant diende zich al weer aan. En zowaar, deze
mevrouw Van de Pool kende de familie Heijdens nog van vroeger!

Een ooievaar in Paauwenburg

’Ik ben Japie en ik ben zeven jaar en ik zit op de Theo Thijssenschool. Hebben jullie die ooievaar ook gezien?
Hij vloog vorige maand wel twee weken door de wijk en hij wandelde soms ook door het gras. Mijn vader zei
dat ooievaars baby’s rondbrengen en dat er in Paauwenburg ineens veel meer baby’tjes kwamen. Bij ons zat
de ooievaar op een morgen al heel vroeg op de schuur. Toen ik naar school ging zat hij er nog steeds en toen ik
uit school kwam kregen we beschuit met muisjes. Onze juf, juf Annie, zei dat het verhaal over ooievaars en baby’s helemaal niet waar was. En zij vertelde me toch een raar verhaal. Dat een man en een vrouw bij elkaar kwamen en dat er dan een zaadje oversprong en dat er dan later een baby uit de buik van de vrouw kwam. Nou,
het moet niet gekker worden.

Behandeling op afspraak
Brahmslaan 7- Vlissingen
Telefoon 411899

Foto’s: Diana Loohuis

Mijn vriendje en ik hebben heel erg om dat rare verhaal moeten lachen. Mijn vader vertelde dat de ooievaar is
verdwaald en terecht kwam in de tuin van Ter Reede, waar allemaal oude mensen wonen. De ooievaar raakte
daarvan helemaal in de war, want hij begreep ook wel dat hij niet een baby’tje aan oudjes van tachtig en
negentig jaar kon geven. De ooievaar is daarom maar doorgevlogen naar Afrika. Als het hier koud is vliegen
alle ooievaars van de hele wereld naar Afrika, omdat het daar lekker warm is. En omdat er daar zoveel ooievaars zijn, zijn er in Afrika ook veel meer kindertjes dan hier. Juf Annie begrijpt daar niets van’.
Was getekend: Japie van Springen

Waarom in Paauwenburg?

Straatnamen verklaard

Lehárlaan

Waar kunt u deze laan vinden? Rijdend vanaf de Gerbrandystraat de A. Gogelweg door
in de richting van het winkelcentrum en slaat men aan het eind rechtsaf de
Paauwenburgweg op. Na het watertje en het Chopinpad (4e afslag links) gaat men
linksaf de Rossinilaan in, neemt men de bocht in die straat en dan is de Lehárlaan de
eerste rechts.
Franz Lehár was een Oostenrijk-Hongaarse componist en dirigent, bekend door
zijn operettes. Werd geboren in Komáron, Hongarije (nu Slowakije) op 30 april
1870 als oudste zoon van een orkestleider in het leger. Hij studeerde viool en compositie maar kreeg van Antonin Dvorák te horen dat hij beter zijn viool kon laten
liggen en zich moest toeleggen op het schrijven van muziek.

Lehár heeft zich vrijwel uitsluitend aan de operette gewijd. Van zijn ongeveer dertig operettes in de Weense traditie zijn: ’Die lustige Witwe’ (1905), ’Der Graf van
Luxemburg’ (1909) en ’Das Land des Lächelns’ het bekendst. Andere belangrijke
werken zijn ’Der Zarewitschs’ en ’Il Guado’.

Veel bewoners van Paauwenburg kennen het Open Hof aan de Alexander Gogelweg en
weten waarschijnlijk ook dat in de kelder van dat gebouw De Paraplu is gevestigd. Daar
komen vooral de jongeren uit onze wijk, maar ook uit andere delen van Vlissingen. het
jongerencentrum is open op dinsdag van 16.00 tot 17.30 uur, donderdag van 16.00 tot
17.30 uur en van 19.30 tot 22.30 uur en op vrijdag van 19.30 tot 22.30 uur.
De leiding is in handen van Sergé van Thienen, 37 jaar
en geboren in Alkmaar. In 1980 was hij vijf jaar en kwam
met zijn vader en moeder naar Vlissingen, omdat zijn
vader bij het loodswezen ging werken. Ze gingen in de
Paauwenburg wonen en Sergé´s moeder woont er nog
steeds met veel plezier.
In 2004 werd de familie van Thienen getroffen door het
verlies van Igor, de broer van Sergé. Igor overleed op 24
jarige leeftijd aan leukemie. Zijn uitvaart werd gehouden
in de kerk van het Open hof en er kwamen een paar
honderd mensen afscheid nemen. Ongelooflijk, het was
zo druk dat er niet voldoende stoelen waren voor iedereen. Er zijn vast nog wel lezers die zich dit herinneren.

Vier jaar later, in 2008, moest de familie afscheid nemen
van Iwan, de vader van Sergé, die eveneens aan kanker
overleed. Ondanks deze narigheid kunnen Sergé en zijn
moeder ook terug kijken op positieve ervaringen uit
deze periode. De manier waarop de buren uit de straat
en wijkbewoners hen hebben gesteund was hartverwarmend. Ze hebben ervaren dat Paauwenburg een warme,
hechte gemeenschap is.
Deze rubriek gaat over Sergé. Na de Mavo heeft hij diverse opleidingen gevolgd zonder succes, vervolgens is hij
een jaar gaan werken in de havens via uitzendbureaus.
Hij was zoekende en besloot een opleiding te volgen die
aansloot bij zijn passie voor sport. Dat werd het CIOS en
de specialisatie was agogisch werk. In 2002 behaalde hij
zijn diploma. Hierna is hij werkzaam geweest als sportinstructeur in een gevangenis in Rotterdam, woongroepbegeleider voor kinderen in Middelburg en voor mensen
met een verstandelijke beperking in Vlissingen, tennisleraar in diverse dorpen in Zeeland en bewegingsagoog in
een revalidatiecentrum in Terneuzen. In 2007 werd hij
aangenomen bij Stichting Palladium als sociaal cultureel
werker. Toen is hij begonnen met het jongerenwerk in
de Paraplu, daarnaast begeleidt hij sportactiviteiten in
Paauwenburg, Bossenburg en in Baskensburg en organiseert hij vakantieactiviteiten voor jongeren.
In 2012 hield Palladium op met bestaan en werd Sergé
aangenomen bij de Gemeente Vlissingen. Zijn werkzaamheden zijn hetzelfde gebleven maar hij voert ze nu
uit onder de vlag van ’Vlissingen In Beweging sport en
welzijn’. Een nieuwe werkgever en een nieuwe visie.

Welzijn Nieuwe Stijl is de nieuwe manier van werken.
Serge legt het verschil uit aan de hand van een voorbeeld. Geef geen vis, maar geef een hengel. Minder kant
en klare activiteiten aanbieden, meer de burgerparticipatie aanmoedigen en ondersteunen.

In de Paraplu komen gemiddeld zo’n 15 à 20 jongeren
en er is nog wel ruimte voor meer jongeren. Sergé wil de
jongeren uit Paauwenburg dan ook via deze weg uitnodigen om eens langs te komen tijdens de inloop.
Gewoon om te ’chillen’ of als je met vrienden iets leuks
wilt organiseren in de wijk of in De Paraplu, dan kan
Sergé je hierbij ondersteunen.
Vlissingen in Beweging ondersteunt ook verenigingen,
verzorgt weerbaarheidlessen op basisscholen, organiseert sportbuurtwerk en organiseert in de vakanties
diverse activiteiten. Dit jaar zijn ze begonnen met NSA
(Na Schoolse Activiteiten). 2x 10 Weken in het schooljaar
geven verenigingen en activiteitenbegeleiders ongeveer
60 workshops, van koken tot paardrijden van tennis tot
leren hoe je DJ wordt.

Franz Lehár is de meest gevierde 20ste-eeuwse componist van het genre dat ’de
Weense operette’ wordt genoemd; specifiek gaat het om de ’Zilveren operette-tijd’
(1900-1920). Hij spreidde in zijn jeugd een exceptioneel talent ten toon waarbij hij
al op de leeftijd van 6 jaar op de piano melodieën varieerde en improviseerde. Zijn vader (ook Franz Lehár) was
componist en sergeant-majoor van het orkest van het 5de Oostenrijkse Infanterieregiment en leerde de jonge Franz
de eerste muzikale kneepjes. In 1882 ging hij naar het conservatorium in Praag om viool, piano en compositie te
studeren en rolde zo als eerste violist het orkest van zijn vader binnen. In die tijd componeerde hij reeds marsen en
walsen in de stijl van de Strauss-familie. Zijn belangstelling voor het theater werd steeds groter en zijn carrière als
theatercomponist begon tot bloei te komen.

Hij verliet daarop de militaire dienst en wijdde de rest van zijn leven aan de operette. Privé was Lehár nauw bevriend
met Giamoco Puccini en liet zich sterk onder invloed van ’Turandot’. Andersom is Puccini’s flirt met de operette ’La
Rondine’ geïnspireerd op Lehár. Door de vriendschap bleef er bij Franz altijd de wens tot het componeren van een
echte opera waarmee hij onbewust het genre waarin hij excelleerde ondergeschikt maakte aan de opera als hogere
kunstvorm. ’Kukuška’ (Tatjana) en ’Garboncias’ (een bewerking van ’Zigeunerliebe’) slaagden als opera echter niet.

Lehár werd rijk van zijn componeerkunst. Hij kocht zijn kasteel ’Schikaneder’ in Wenen en een villa in Bad Ischl
(nu een Lehármuseum) waar hij ’s zomers graag componeerde. Het door hem opgerichte Lehár-fonds had tot doel
niet door hun schuld in financiële problemen geraakte oudere mensen met middelen te ondersteunen. Expliciet liet
hij opnemen dat het fonds niet bedoeld was om jonge musici te ondersteunen: jong talent zou er zeker komen zonder enige hulp; het moest zichzelf maar bewijzen. Hij hoopte daarmee dilettanten op afstand te houden. Hij was
getrouwd met een joodse vrouw maar hij kon, door de voorspraak van Joseph Goebbels in Oostenrijk blijven. De
meeste andere joodse musici werden gedwongen het land uit te gaan. Ook musici die met joden samenwerkten en/of
getrouwd waren. Veel van zijn vrienden en collega’s werden vermoord. Het cliché is dat Hitlers favoriete werk ’Die
lustige Witwe’ was.
Franz Lehár overleed in Bad Ischl op 24 oktober 1948. Na zijn begrafenis kregen zijn dodenmasker en een gipsenafdruk van de hand waarmee hij schreef en dirigeerde een plaats in het Weense museum van Schone Kunsten. Ter
ere van hem is in Bad-Ischl het Lehármuseum gevestigd.

Ook al woont Sergé niet meer in Paauwenburg, hij voelt
zich wel erg betrokken met zijn ’oude’ woonwijk. Hij
werkt er natuurlijk en hij gaat een paar keer per week
naar zijn ouderlijk huis om bij zijn moeder een maaltijd
te nuttigen. Tijdens zijn bezoekjes ’thuis’ houden Sergé
en zijn moeder elkaar op de hoogte over het wel en wee
van zijn oude klasgenoten, oude speelkameraden en
hun families. Hij heeft op de Theo Thijssenschool vrienden voor het leven gemaakt die hij al kent sinds de kleuterschool. Hij heeft zich altijd goed vermaakt in de wijk.
Hij ging er natuurlijk naar school en speelde veel buiten.
Hij en zijn vriendjes maakten destijds graag gebruik van
het sportveld (met licht) van de Zeevaartschool met de
hockey- en voetbaldoelen. Toen hij in groep 8 zat ging hij
zelf ook wel naar De Paraplu voor verjaardagsfeestjes
met playbackshow of een disco.

Hij woont nu met zijn vriendin in Souburg. Zij is maatschappelijk werkster.
Sporten doet Sergé natuurlijk regelmatig met de jongeren vanwege zijn werk en hij gaat zelf graag tennissen,
waar hij tijdens de competitie veel bekenden uit
Paauwenburg tegenkomt.

Daarom in Paauwenburg

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

GE TILESSE

Alléén volgens afspraak

Zwanenburgseweg 11, 4384 LW Vlissingen
T +31(0)118-472500 - F +31(0)118-472628
E info@tenbzeeland.nl
W www.tenbzeeland.nl

Huis ter Schelde

door Jaco Simons

Naast de hoofdingang van tuincentrum Intratuin staat een markante villa. We kennen de opdracht gegund. Zij waren ongetwijfeld verwanten haar pand. Na haar overlijden in 1946 werd Anna Pennij
eigenaresse. Zij woonde, tot haar dood, tien jaar lang
het ruim één eeuw oude, in neo-renaissancistische stijl opgetrokken gebouw allemaal van Gerlachs echtgenote.
alleen in dat enorme huis.
als Hotel-Partyrestaurant Huys ter Schelde aan de Vlissingsestraat 38-40.
Uit het krantenbericht blijkt ook dat het pand Huis ten
Duine zou gaan heten. Deze beoogde identiteit moet een Religieuze organisaties en horeca

Burgemeester Gerlach was in 1910 de bouwheer van de
villa. De burgemeesterswoning werd ongeveer 46 jaar
lang door de familie Gerlach-Pennij bewoond. Daarna
gebruikten enkele religieuze organisaties het pand voor
verschillende doeleinden en tot slot werd het historisch
waardevolle object een horecagelegenheid. Die laatste
functie heeft Ter Schelde nog altijd.

Persoonlijke herinneringen

Als kind kwam ik hier rond 1976 regelmatig over de
vloer. Ik zat in de vijfde klas (groep zeven) van de basisschool. In het Huis ter Schelde was een daklozenopvang
van de Pinkstergemeente gevestigd. ’Meneer Flohr’ was
de leidinggevende in het opvanghuis. Ik was bevriend
met zijn zoon. Vooral het dierenparkje in de ruim bemeten achtertuin maakte indruk op mij. Sindsdien wilde ik
een bok in mijn eigen tuin, maar die droom is helaas
nooit uitgekomen.

kocht Willem Hendrik het perceel bouwland aan notaris
mr. Jan Loeff, telg uit de bekende Koudekerkse notarisfamilie.

Oprichting Huis ter Schelde

Op 22 februari 1910 deed Jan Loeff het bouwland aan de
Vlissingsestraat in Koudekerke voor 6.250 gulden over
aan een goede vriend. Zo kreeg Henri Gerlach een perceel in handen waarop hij een villa kon realiseren. Henri
Jacques Emile Gerlach van Sint Joosland, zoals hij voluit

link zijn geweest naar de buitenplaats Duinvliet. Gerlach
woonde namelijk op dat landgoed in Domburg, nu het
buitenverblijf van de bekende uitgever en mediatycoon
Derk Sauer. De naam van de villa in Koudekerke werd
echter, zoals we weten, niet Huis ten Duine, maar Huis
ter Schelde. Waarom? Dat is onduidelijk.
Huis ter Schelde werd opgetrokken in neo-renaissancistische bouwstijl door architect ir. Evert Knevel uit
Ermelo. Knevel ontwierp enkele jaren later trouwens
ook de iets verderop gelegen Villa Alberine. Leuk om te

Naast mijn belangstelling voor het parkje vond ik het ook
fijn dat ik hier af en toe een vorkje mocht meeprikken.
Dat ik aan de dis zat met zwervers of mensen die in de
war waren, deerde mij niet. En dat is altijd zo gebleven!

Na de opheffing van Sjaloom, vanwege financiële problemen, ontstond in 1986 de ’Algemene Stichting
Maatschappelijke Dienstverlening en Gezondheidszorg
Vlissingen en omstreken’ en werd de villa in 1987 verkocht aan Ger Zijnen. De nieuwe eigenaar liet de villa
verbouwen om deze geschikt te maken als horecagelegenheid. Zo kon men enige tijd later dineren in de villa
en overnachten in het voormalige koetshuis onder de
naam Restaurant-Hostellerie Huys ter Schelde. In het
koetshuis woonde ten tijde van de Gerlachs de tuinman
en zijn gezin.

Land van notabelen

Het perceel waarop Huis ter Schelde 103 jaar geleden
werd gebouwd, was destijds in gebruik als bouwland.
Gaan we nóg eens ruim een eeuw terug in de tijd, dan
komen we uit bij mr. Abraham van Doorn. Deze stamvader van de in de Koudekerkse contreien bekende adellijke familie Van Doorn was vanaf 1805 eigenaar van het
onbebouwde perceel, dat hij had verworven met de koop
van buitenplaats Der Boede.
Een nazaat van Abraham bezit nog altijd de tegenoverliggende Villa Moesbos.
Na het overlijden van mr. Abraham in 1814 kwam het
perceel op naam te staan van zijn zoon mr. Hendrik
Jacob baron van Doorn van Westkapelle.

In 1836 werd Hendriks schoonzus Henrietta Carolina
Schorer, die korte tijd later weduwe van mr. Johan
Frederik Lantsheer zou worden, eigenaresse.
Na Henrietta kwam haar dochter Maria Jacoba Henrietta
Lantsheer in beeld. Zij was getrouwd met Johan Willem
de Bruyn, heer van Melis- en Mariekerke, griffier bij het
Provinciaal Gerechtshof van Zeeland in Middelburg.

Vervolgens treffen we hun zoon Willem Hendrik de
Bruyn van Melis- en Mariekerke. Hij was burgemeester
van Zoutelande en later van Koudekerke. In 1905 ver-

In 1956 kocht Cornelis Willemse de villa op. Willemse
zat dicht bij het vuur als het ging om interessante
investeringen, want hij was makelaar in Middelburg,
waar hij kantoor hield aan de Noordsingel. Cor Willemse
was getrouwd met Wilhelmina Clazina Haayman en
bewoonde een villa aan de weg tussen Domburg en
Oostkapelle.
Na drie jaar leegstand vond Willemse eindelijk een huurder; Huis ter Schelde werd in 1959 voor enkele jaren het
onderkomen van de Duitse Evangelische Kerk van
Essen, die er de naam ‘Nordsee-Erholungsheim’, een
vakantieoord aan zee, aan verbond.
Later - dat zal rond 1970 zijn geweest - werd het pand
gekocht door Stichting Sjaloom, waarvan de markante
voorganger Willem Jan Lentinck directeur was. Sjaloom
was eerder in het leven geroepen door de in 1964 opgerichte Pinkstergemeente Vlissingen. In Huis ter Schelde
werden tot 1985 daklozen opgevangen.

Het Huis ter Schelde.

heette, was een domineeszoon. Zijn vader stond lange
tijd in de Waalse Kerk in Middelburg. Henri werd geboren in Middelburg en leefde van 1855 tot 1925. Hij
trouwde in 1890 met de 15 jaar jongere Pieternella
Francina Pennij. Van 1908 tot 1913 was Gerlach burgemeester van Koudekerke; hij trad met dit ambt in de
voetsporen van zijn grootvader, burgemeester Pické.
Verder was hij lid van Gedeputeerde Staten van Zeeland.
Uiteraard wilde de nieuwe burgervader van Koudekerke
in ’zijn’ gemeente wonen en daarom liet hij daar een
huis bouwen. In afwachting op zijn nieuwe onderdak
woonde Gerlach tijdelijk op Der Boede.
In de Vlissingse Courant van 6 mei 1910 vinden we de
’inschrijving’ in verband met de aanbesteding van de te
bouwen villa. Het goedkoopste aanbod, namelijk van
26.594 gulden, werd gedaan door de gebroeders Pennij,
aannemers uit Krabbendijke en Zierikzee. Aan hen werd

Uitsnede van een foto met burgemeester Gerlach op het bordes van Der Boede. Links naast hem zijn vrouw, rechts zijn zoon. (bron:
www.koudekerke.info)

Woning of huisvesting niet naar wens?
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(foto: Jurriën Tjon-a-koy, januari 2013)

vermelden is het feit, dat Knevel was getrouwd met een
dochter van ‘De Dikke van Dale’ ofwel de bekende Johan
Hendrik van Dale uit Sluis.
Op de gevel van Ter Schelde staat 1910. Dat is het bouwjaar, maar pas in 1911 ging Gerlach er met zijn vrouw en
hun 15-jarige zoon Han (Henri) wonen. Het huis werd
destijds bestempeld als ’moderne buitenplaats’, maar
dat is wat overdreven. Er is dan wel een villa met een
koetshuis op een ruim perceel, maar we vinden hier
geen bijbehorende boerderij of een gebiedsomvang die
een landgoedstatus waardig is. Bovendien werd het permanent bewoond en niet slechts gebruikt als buitenverblijf.
Na de dood van haar man kwam de villa in 1925 op
naam van Gerlachs weduwe Pieternella Francina Pennij.
Zij woonde er met haar ongehuwde zus Anna Margretha
Pennij. Pieternella ging in 1927 over tot uitbreiding van

Al in 1992 kopen de compagnons Olav Davidse en Tom
ter Horst het bedrijf van Ger Zijnen. Sinds 1994 vinden
we op deze plek het succesvolle Hotel-Partyrestaurant
Huys ter Schelde, dat onder leiding staat van de heer Jos
Pluijmers en zijn vrouw Heleen Prins.

Ter Schelde kreeg in 1997 de monumentenstatus vanwege de hoge architectuurhistorische en cultuurhistorische waarde, voor zowel het interieur als het exterieur.
Onder het duo Pluijmers en Prins werd in 2003 een half
ondergrondse feestzaal in de achtertuin gerealiseerd.
Een heel bijzonder initiatief.
Menig Walcherse familie heeft in deze voormalige burgemeesterswoning iets belangrijks gevierd en bewaart er
mooie herinneringen aan.
Van de hand van architect Sjoerd de Nooijer is een
gedetailleerde beschrijving over de architectuur van
Huis ter Schelde te vinden op: www.koudekerke.info.

Foto van een aantal personen poserend vóór het Huis ter Schelde. De twee staande, pronte dames zijn de zussen Gerlach-Pennij en Pennij.
Zittend: Henk ten Kate, Netty Postma en ds. Van Kooten.
(bron: Zeeuwse Bibliotheek/Beeldbank Zeeland)

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

mr. Guido Herwig, notaris en
scheidingsbemiddelaar

Echte Bakker Piet Daane
Nieuw bouwen, uitbreiden of indeling wijzigen?
Wij kunnen u bijstaan in het complete verhaal.

Met elke dag een
ovenverse aanbieding...

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.
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 vooren
vergunningsvrije
bouwwerken
goede en duidelijke
gewenste
verantwoorde resultaat
te laten zijn
leiden.

tekeningen en constructieve berekeningen onmisbaar om uw bouwHermesweg
17 zelfbouw of met een aannemer naar uw keuze
avontuur,
tot
het
gewenste
en verantwoorde resultaat te leiden.
Postbus 369 4380
AJ Vlissingen

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

24 uur
per dag !
geopend
online winkelgemak: webshop.pietdaane.nl
facebook.com/echtebakkerpietdaane

@pdaane

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

Coosje Buskenstraat 202
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

Alexander Gogelweg 59, 4384 EV Vlissingen

Flexibele mogelijkheden voor groepsactiviteiten, feestelijke gebeurtenissen
en andere bijeenkomsten.
Henk van Vlimmeren

Telefoon/Fax 0118 - 465454

Observaties

door Jan van ’t Eiland

Spontane tuingasten

In elke tuin staan twee soorten planten: alles wat er in gezet is en planten die zelf hebben gekozen. Op allerlei van die grasjes, herderstasjes, klavertjes, wilgenroosjes en zo, zijn we niet dol. Het zijn ’onkruiden’ die
bestreden dienen te worden, zeker als ze zich tussen de stenen nestelen van tuinpaden en terrassen.

Ondergrondse Paauwenburgers

Het zijn er heel veel. Ze onttrekken zich aan onze waarneming maar woelen rustig rond, overal in
Paauwenburg. We zien ze maar zelden deze ondergrondse wijkgenoten. Het zijn de regenwormen die de
vruchtbare grond van onze wijk bewonen en daar hun nuttig werk verrichten
De regenworm ook wel aardworm of pier genoemd verbetert de structuur van de grond in uw tuin door meer
zuurstof in de klei te brengen en geven een betere drainage door de lange gangenstelsels die ze aanleggen.
Wereldwijd zijn er ongeveer 2200 soorten regenwormen bekend waarvan er in Nederland en Belgie 25 soorten voorkomen.
Regenwormen (Lumbricidae) behoren tot een groep wormen die
in vervlogen tijden de zee hebben verlaten om in zoet water en
vochtige grond de wereld te bevolken. Ze hebben een lichaam
zonder poten en kunnen een lengte van 30 cm bereiken. Het
lichaam bestaat uit ca. 150 segmenten of ringen. Door die segmenten heen loopt het spijsverteringskanaal, de aderen en een
zenuwstreng. Aan de buitenzijde bevinden zich zeer kleine borstels die de worm houvast geven als deze zich door het gebruik
van spiersamentrekkingen gaat verplaatsen. De richting waarin hij zich wil bewegen wordt dan bepaald door
de stand van de borstels. Die borstels zijn nauwelijks zichtbaar maar wel voelbaar. Je voelt ze pas als je zo’n
worm van achteren naar voren door je vingers laat glijden.
De regenworm leeft van plantaardig voedsel dat samen met zandkorrels door de mondopening wordt verzameld en dan naar de darm wordt verplaatst. Die darm loopt door het gehele lichaam en eindigt in een uitscheidingsorgaan waarin de zuurstoftoevoer van het dier wordt geregeld.
Regenwormen hebben een hoog ontwikkeld zenuwstelsel bestaande uit hersenen en een hoofd zenuwstreng.
Ze hebben geen ogen en voor de bloedsomloop beschikt het dier over 10 harten. Door het uitgebreide zenuwstelsel is de worm zeer gevoelig voor trillingen. Vogels weten dat maar al te goed Door wat te trappelen veroorzaken ze precies de trillingen waardoor de worm naar de oppervlakte komt om, dan tot voedsel van de
dieren te dienen. Op de grasranden van de kruising Sloeweg/Gerbrandystraat zijn bijna dagelijks zilvermeeuwen te zien die druk trappelend hun kostje bij elkaar scharrelen.

Nuttige dieren

Regenwormen dragen in belangrijke mate bij tot het verbeteren van de bodemstructuur. Ze spelen een actieve rol bij de afbraak van organisch materiaal. Door de spijsvertering wordt organisch materiaal omgezet in
humus en die is belangrijk voor de groei van planten. In de loop van de nacht trekken de wormen dood organisch materiaal zoals bladeren en mest, de grond in. Dat wordt dan als voedsel gebruikt. Bij het eten van organisch afval worden deeltjes van de grond waarin de wormen leven, in de spijsvertering meegenomen en vermalen tot een pasteuze substantie. De uitwerpselen die dan ontstaan bevatten zevenmaal meer fosfaat, vijfmaal meer stikstof en elfmaal meer kalium dan de omliggende grond. Met een productie van 4,5 kilo uitwerpselen per worm per jaar draagt het bij tot een belangrijke verbetering van de grond.
Maar nog niet zo lang geleden heeft men ontdekt dat ze ook nog eens de samenstelling van de lucht verhogen met 33% meer koolzuur en 42% meer lachgas. En al die gassen zouden volgens de Universiteit van
Wageningen bijdragen tot de opwarming van de aarde.
Voor mensen die weinig wormen in de tuin hebben kunnen bij specialisten wormen worden gekocht voor,
schrik niet, 138,25 euro voor 2½ kilo maar dat zijn dan wel 2.000 wormen. Ook kan een wormenkweekkast
worden aangeschaft, compleet met handleiding hoe je moet kweken, voor de prijs van 20 euro.

Toch staan er in onze tuin spontane gasten die we met rust laten, sterker nog, die we de ruimte geven. Neem
bijvoorbeeld de Akelei. Geen idee hoe deze fraaie bloemen bij ons zijn terecht gekomen en waarom ze onze
tuin zo aantrekkelijk vinden. Maar er komen er steeds meer en ze zijn ook behoorlijk dwars, want ze groeien
alleen daar waar ze het zelf leuk vinden. Het maakt ze niet uit of er al een andere plant staat; ze gaan er
gewoon vlak naast staan of ze duwen hem opzij.
Deze spontane tuingasten doen het eigenlijk beter dan gewassen die we vanuit het tuincentrum overplanten.
Die moeten eerst volgens voorschrift met gespreide wortels worden aangeplant in een kuiltje met water en
beendermeel of zoiets en vervolgens dagelijks worden bekeken: doen ze het of doen ze het niet?
We hebben nog zo’n plant die zich door niets of niemand laat tegenhouden. Het zijn krokusjes, althans dat
denken we, want zo zien ze er uit, maar ze planten zich voort met wortels, niet met bolletjes dus. Mochten het
geen krokusjes zijn: wie het weet mag het zeggen.
Er stonden er al een paar toen we jaren geleden ons huis betrokken. Nu zijn het er honderden, want hoe
meer we in de tuin spitten, harken en veranderen, hoe meer er komen!
Ook bij de buren zijn ze inmiddels verschenen, en zo te zien welkom.
Ze zien er teer uit, maar dat zijn ze niet.
Toen het begin maart even zomer werd, openden de bloemen zich tot een blauwgeel tapijt en toen de winter
weer toesloeg vouwden de bloemblaadjes zich geschrokken samen, maar opgeven, dat nooit!
Loopt de temperatuur op: hup, daar zijn we weer!
Of hier iets uit te leren valt? Geen idee. Of het zou het advies kunnen zijn niet meteen elk onbekend blaadje
weg te schoffelen. Misschien is het een Akelei.

30 april 2013
Van 10 tot 10.30 uur:
* Lawaaioptocht
Bij het Open Hof zal er een lawaaioptocht met versierde steppen en fietsen vertrekken. Versier je
fiets/step zo mooi mogelijk en neem dingen mee
waar je lekker veel lawaai mee kan maken zodat
iedereen weet dat de optocht er aan komt! Voor de
mooist versierde steppen en fietsen is er een leuke
prijs te winnen.

Van 10.00 tot 13.30 uur:
* De kinderrommelmarkt bij het Open Hof
Heb je nog spullen die je graag kwijt wilt en niet
meer mee speelt? Gooi ze allemaal in een doos,
en wie weet kan je het allemaal verkopen.
* Een nieuw, geweldig spring- en klimkussen
Dit mag je niet missen! Heb jij als eerste een
banaan te pakken?
* Koek en Zopie
* De paarden van manege de Scheldestad
Heb jij altijd al willen paardrijden? Dit is je kans.
* Schminken
Laat je schminken als fan van Oranje.

Ook dit jaar hebben
de vrienden van Paauwenburg
weer een programma voor u en uw kinderen
gemaakt op 30 april.
In verband met het inwijdingsfeest op tv
zal het programma er anders uitzien
dan dat u van ons gewend bent.

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

Nieuwbouw Nieuwbouw
Verbouw
Verbouw
Aanbouw
Aanbouw
DakkappellenDakkapellen
Badkamers Badkamers
Handelsweg 31
4387 PC Vlissingen
T 0118-628045
T 0118-628045
F 0118-629149
F 0118-629149
E info@bouwbedrijfvankeulen.nl
E info@bouwbedrijfvankeulen.nl
I www.bouwbedrijfvankeulen.nl
I www.bouwbedrijfvankeulen.nl
Handelsweg 31

4387 PC Vlissingen

