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Volop appartementen in Paauwenburg, maar niet voor iedereen
Honkvaste bevolking wil hier eigenlijk blijven wonen

Paauwenburg telt naar voorzichtige schatting 400 tot 500 flats, of, zoals het tegenwoordig heet, ’appartementen’. De aantrekkelijkste qua toegankelijkheid, comfort en
ruimte zijn die in de ’regenboogflats’. In totaal is hier ruimte voor 200 huishoudens
van twee of meer personen en 50 woningen zijn bestemd voor één persoon.
Er lijkt dus een redelijk aanbod te zijn voor de ouder
worden Paauwenburgers die in hun wijk willen blijven
wonen, maar die op zoek zijn naar gelijkvloerse woonruimte, zonder de onderhoudslast van een tuin.
Maar… schijn bedriegt.

Honkvast

De wijk Paauwenburg, die vorig jaar haar 50-jarig
bestaan vierde, onderscheidt zich positief van andere
Vlissingse wijken door haar ruime en gevarieerde opzet
met over het algemeen brede straten, ruime pleinen,
veel parkeerruimte, veel groen en waterpartijen. Aan de
ruimtelijke structuur van Paauwenburg is - na de
ingreep in ‘Zuid-Oost’ en het slopen van de maisonettes
in de Chopinlaan - in principe weinig veranderd.
Een poging van gemeentelijke kant om een discussie te
starten over het hier en daar bebouwen van de vrije
ruimte stuitte jaren geleden op massale weerstand van
de bevolking. Zodoende is Paauwenburg een wijk waar
de mensen elkaar niet in de weg zitten.
Tel daarbij op het ruimschoots aanwezige winkelbestand
en men komt tot de logische slotsom dat de bevolking
van Paauwenburg nogal honkvast is.
Cijfers over leegstand tonen dit aan: in Paauwenburg
staan naar verhouding de minste huizen in Vlissingen te
koop (negen procent tegen 11 of meer elders, aldus
gegevens van makelaardij Bimmel).

Inkomenstoets

Een deel van de honkvaste Paauwenburgers lijkt nu echter tegen een probleem aan te lopen, zo is ons uit een
aantal persoonlijke gesprekken duidelijk geworden.
Het gaat om het vergrijzende deel van de bevolking dat

in de wijk wil blijven wonen, maar dat op zoek is naar
een leuk appartement. Dat is echter niet voor hen weggelegd, en niet omdat het te duur zou zijn, in tegendeel… Jan van Beekhuizen, directeur en Mischa van
Sighem, manager woon-dienstverlening van woningcorporatie l’escaut leggen uit: ’Wie alleen of samen een
inkomen heeft van meer dan 35.000 euro per jaar komt
niet in aanmerking voor appartementen in de sociale
huursector. Weliswaar is er nog wat mogelijk tot een
grens van 43.000 euro of iets daarboven maar dat is zeer
beperkt en dan moet er eigenlijk sprake zijn van een
specifiek individueel probleem’.
Men geeft toe dat er in het 6000 inwoners tellende
Paauwenburg door de corporatie noch door anderen
huur- of koopappartementen zijn gebouwd in de wat
duurdere sector, zoals dat elders wel is gebeurd in
Vlissingen.

Regeringsbeleid is een probleem

Ooit zijn er plannen - noem het eerder ideeën - geweest
om iets te doen op het terrein van het dan te slopen
complex Kerk-Open Hof, maar dat is op niets uitgelopen,
zoals het ook ging met het schetsplan om vanaf een der
torenflats te bouwen over de Alexander Gogelweg
heen… Dat l’escaut hier alsnog verandering in kan
brengen, wordt bovendien een utopie door het beleid dat
de huidige regering wil gaan voeren.
Minister Blok stuurt er op aan dat de woningcorporaties
alleen nog actief mogen zijn in de sociale huursector en
dat men zich uit de duurdere huursector en koopsector
moet terugtrekken.
Dit betekent bijvoorbeeld dat l’escaut - zou men appar-

tementen willen bouwen met een huur boven de inkomensgrens - geen waarborgfondsdekking kan krijgen en
die is nodig om de rentelast te kunnen drukken.
De verhuur van appartementen in de wat duurdere sfeer
wordt dus een zaak van de particuliere sector, gericht op
het maken van winst, terwijl dit bij l’escaut niet het primaire doel is, aldus Jan van Beekhuizen.

Marktconform denken

Zowel Van Beekhuizen als Van Swighem hebben trouwens aarzelingen of een aanbod van duurdere huurappartementen in Paauwenburg succesvol kan zijn.
Elders in de stad loopt het ook stroef met de verhuur van
accommodaties van 750 euro en meer…

Afvalcontainers op zonne-energie in winkelcentrum Paauwenburg
Twee hypermoderne ’prullenbakken’
staan sinds kort in het winkelcentrum van
Paauwenburg, beide aan de Van Hoogendorpweg, de ene bij groentewinkel Hans
Vers en de andere voor supermarkt Emté.

Het zijn bijzondere afvalcontainers voor de inzameling
van afval dat tot nu toe in de prullenbakken op de trottoirs werd gedeponeerd. Deze slimme afvalcontainers
zijn hypermodern en bijzonder omdat ze het vuil
samenpersen en dat doen met een motor die aangedreven wordt op zonne-energie, die wordt opgewekt door
een zonnepaneel boven op de container.
Het zijn de eerste twee perscontainers op zonne-energie
in Vlissingen (en trouwens ook de eerste in heel
Zeeland) die geplaatst worden. De plaatsing van deze
twee afvalbakken is een proef. Als die slaagt zullen er in
je thuis voelen
geborgenheid

Samen werken aan wonen

Vlissingen meer van deze perscontainers worden
geplaatst. Omdat het afval wordt samengeperst hoeven
de containers veel minder vaak worden geleegd. De
’normale’ afvalbakken moeten wel twee of drie keer per
week worden geleegd. En met de perscontainers hoeft
dat maar eens in de twee of drie weken te gebeuren.
Het is niet de bedoeling dat er huisvuil in de perscontainers wordt gepropt. Deze containers hebben de zelfde
functie als de prullenbakken die nu op verschillende
plaatsen in de wijk staan.

Onlangs zijn als eerste in Nederland zes van deze slimme perscontainers in stadsdeel Oost van de gemeente
Amsterdam geplaatst. Daar zijn deze containers alleen
bestemd voor plastic verpakkingsmateriaal. Ook in
Amsterdam staan de perscontainers een jaar op proef.
Als de proef slaagt verschijnen ze in heel Amsterdam.
Zoals bekend staan tegenover supermarkt Emté drie
(ondergrondse) afvalcontainers: één voor oud papier,
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...een persoonlijke, pro-actieve klantbenadering
en professionele dienstverlening

’Vaak moet je constateren dat senioren de keuze om van
woning te veranderen uitstellen tot een te laat moment’,
aldus Mischa van Swighem.
Makelaar Bert Bimmel kijkt hier toch wat anders tegenaan. ’Paauwenburg is een populaire wijk met goede
voorzieningen en er is zeker een bevolkingsgroep die
geïnteresseerd is in het huren van goede appartementen
in deze wijk, misschien zelfs kopen. Daar hoef je wat mij
betreft geen marktonderzoek naar te doen!’
De veranderende behoefte in de ouderenmarkt is wat
hem betreft duidelijk: een aangenaam appartement,
géén tuin en een veilige woonsituatie.
Voor Paauwenburg liggen er kansen door marktconform
te denken op basis van een uitgekiend ruimtelijk plan.

één voor plastic en één voor flessen. Wie dus een van
deze stoffen kwijt wil, kan beter naar die containers
gaan, omdat die materialen hergebruikt worden. Plastic,
oud papier en glas kunnen prima verwerkt worden tot
grondstoffen voor nieuwe producten. Hergebruik spaart
energie en levert bovendien een besparing op in de uitstoot van CO2.

Opvallend is dat veel mensen keurig hun lege flessen in
de container voor glas deponeren en vervolgend de
plastic tas waarin de flessen zaten in de prullenbak stoppen en niet in de naast liggende afvalbak voor plastic…

Wie thuis het afval consequent scheidt (oud papier bij
oud papier, glas bij glas en plastic bij plastic) heeft nauwelijks nog afval voor de grijze bak. Het is verbazingwekkend hoeveel plastic verpakkingsmateriaal in een normaal huisgezin gebruikt wordt. Als er dan ook, wachtend
op de vuilniswagen, een grijze bak langs de straat staat

die tot aan de nok vol zit met huisvuil, zo vol dat de deksel vaak niet meer dicht wil, dan is het duidelijk een
afvalbak van een bewoner die het huisvuil niet scheidt.
En dat is niet zo vriendelijk voor het milieu.

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

30 april 2013 - Koninginnedag wordt Koningsdag

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

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

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

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

Falckstraat 2

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

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

cabaretgroep Out of Controle
koersbal
darten
computer begin. Jan Melse
line-dance
crea diverse technieken
koor de Zilvermeeuwen
koersbal
14.00-16.00 u.
14.00-16.00 u.
10.00-12.00 u.

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

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

Paraplu - openingstijden
VCB Lammerenburcht

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

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: 29 juni: Sjerrie Denz; 31 aug.: Frankies Combo; 26 okt.: DJ Peter; 30 nov.: Frankies Combo.

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.:
3, 17 juli; 7, 21 augustus; 4, 18 september; 2, 16 oktober; 6, 26 november; 4 en 18 december 2013
Pannenkoektocht: 5, 10, 15 of 20 km; start: 20 km tussen 9 en 11 uur. Overige afstanden tussen 9 en 13 uur. inschrijfgeld incl.
pannenkoek 2,50 euro. Buro open v.a. 8 uur.
Wintertocht: 7 december 2013. Afstanden 5, 10, 15 en 30 km. Starttijd 30 km om 10 uur. Overige afstanden tussen 10 en 13
uur; inschrijfgeld: 30 km: 3,50 euro incl. verzorging, overige afstanden 2,50 euro. Buro open v.a. 8 uur.

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

487000
487241

487500
487500
487500
487500
751400

ADRZ: Ziekenhuis
Huisartsenpost:
Avond- en weekenddiensten
l’escaut Woonservice:
storing liften, verwarming e.d.

425000
0900-1985
422300

Politie, algemeen nummer 0900-8844

ADVOCATEN
SCHIJVENAARS & AERTS
Ook voor:

Paul Krugerstraat 34
Vlissingen
Telefoon 0118-41 40 79

●
●
●
●

Strafrecht
Arbeidsrecht
Ondernemingsrecht
Echtscheidingen

Gratis inloopspreekuur
maandag van 14 tot 16 uur

www.schijvenaarsenaerts.nl

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

2e ARTIKEL

30% KORTING

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

De mens kan niet zonder bijen

Kees Krijger interviewt Guido Krijger
Guido, jij bent een echt natuurmens. Kun je mij iets vertellen over bijensterfte en
wat dat voor ons betekent?
’De bijensterfte gaat mij aan het hart. Er wordt de laatste jaren veel over gesproken,
maar de eerste waarschuwingen komen al uit 1998. Het gaat héél slecht met de bijen
en toen ik er voor het eerst over hoorde, moest ik direct denken aan een toespraak
(1854) van indianen-opperhoofd Seattle:
’Wat is de mens zonder dieren? Als alle dieren weg zijn, zal de mens sterven aan een
gevoel van grote eenzaamheid. Want wat er gebeurt met de dieren, gebeurt spoedig
met de mens. Alle dingen hangen samen. Wat er gebeurt met de aarde, gebeurt met
de kinderen van de aarde’.
Wat is oorzaak van de massale bijensterfte?
Bijensterfte is waarschijnlijk het gevolg van een complexe combinatie van factoren: ziektes en verzwakking,
door parasieten, te weinig en te eenzijdig voedsel door
monotone landbouw en natuur en het gebruik van pesticiden. Maar ook hoge stralingsfrequenties door telecommunicatie blijken een rol te spelen. De nieuwe giftige
bestrijdingsmiddelen (neo-nicotinoïden) zijn verdacht
en erg populair onder boeren en tuinders.

Toch zijn er ook geluiden dat die insecticiden niet de
oorzaak zijn?
Tsja, er spelen grote economische belangen en daardoor
is het een gevoelig onderwerp in de Haagse politiek.
Onderzoek van Zembla toonde aan dat de adviesinstantie van staatssecretaris Bleker van Landbouw, het WUR,
financiële banden heeft met producenten van landbouwgif, bijvoorbeeld de firma Bayer. Er wordt veel
gesteggeld over de juistheid van onderzoek. Het laatste
wat je wilt, is uitstel van maatregelen in afwachting van
nog meer onderzoek. In 2009 concludeerde het grootste
bijencongres ter wereld al dat de nieuwe generatie pesticiden gevaarlijk zijn voor de bij. Die middelen moeten
nú van de markt!
Hoe belangrijk zijn bijen voor ons?
Mensen zijn veel afhankelijker van bijen dan we ons realiseren. Honingbijen, wilde bijen en hommels bestuiven
een groot deel (schatting is 70%) van onze landbouwgewassen zoals appels, bonen, tomaten, sinaasappelen,
peren, pompoen en sojabonen. Eén bijenvolk kan tot
300 miljoen bloemen per dag bestuiven, dat is toch
gigantisch!
En ik vrees dat de bijensterfte een alarmbel is. De bij is
een fijn-zintuigelijk beestje dat waarschijnlijk goed aangeeft hoe het met de kwaliteit van onze leefomgeving is
gesteld. Ik vermoed trouwens dat het probleem veel
ingrijpender en complexer is en dat de bijensterfte een
symptoom is van onze samenleving.

De afname van de biodiversiteit staat op de agenda
van de Verenigde Naties..
Dat is wat ik bedoel. De industriële landbouw staat
geheel in het teken van productieverhoging en efficiëntie: waterstanden worden verlaagd om zware machines
toe te laten, gras wordt vaker gemaaid, akkers met rogge
en haver zijn massaal vervangen door snijmaïs voor veevoer en bestrijdingsmiddelen worden op grote schaal
ingezet. In 2000 was in Nederland nog maar 15 procent
van de oorspronkelijke biodiversiteit over. Soorten als
veldleeuweriken en korenbloemen worden in ons land
nog maar weinig waargenomen. Ook weidevogels, boeren-landvogels en vlinders hebben het heel moeilijk. En
de bij dus ook…

Wat moet er volgens jou gebeuren?
Op lange termijn hebben mens en milieu - en dus ook
de bijen - het meest te winnen bij een meer ecologisch
landbouwsysteem dat als het ware slim samenwerkt met
de natuur en biodiversiteit als uitgangspunt neemt en
daardoor niet afhankelijk is van bestrijdingsmiddelen en
kunstmest, krachtvoer en antibiotica. Dat is landbouw
die de wereldbevolking tot in lengte van dagen kan voeden en die beter is voor klimaat en milieu.
Op korte termijn moeten de schadelijke neo-nicotinoïden insecticiden worden verboden! Maar we schieten er
natuurlijk niets mee op als het ene giftige bestrijdingsmiddel wordt vervangen door het andere. Daar erger ik
me aan in de politieke discussie. Laten we stoppen met
onderzoek doen naar het minst schadelijke gif, maar
ons richten op een harmonieuze manier van landbouw
bedrijven.
Ecologische boeren leggen bijvoorbeeld bloemrijke
akkerranden aan die de natuurlijke vijanden van de
plaaginsecten naar de akkers lokken. Deze nuttige
insecten (sluipwespen, lieveheersbeestjes, zweefvliegen)
doen het werk van de bestrijdingsmiddelen, maar zonder de schadelijke effecten daarvan. De boeren slaan zo
twee vliegen in één klap: meer bloemen en minder gif.

Extra voordeel voor de boeren is dat minder gifgebruik
een grote kostenbesparing oplevert. Rupsen in een
appelboomgaard kunnen bijvoorbeeld ook verminderd
worden door koolmeesjes te lokken: een paartje met
jongen eet bijna 20.000 rupsen op tijdens de broedtijd.
In Nederland en veel andere landen, neemt de belangstelling van akkerbouwers voor ecologische methoden
gelukkig toe. Zij laten zien dat gifvrije landbouw niet
alleen beter is voor mens en milieu, maar ook haalbaar
en betaalbaar.
Het is dan ook vreemd dat onderzoek naar ecologische
methoden nog steeds op beduidend minder subsidie
kan rekenen dan studies naar traditionele technieken
die zwaar leunen op het gebruik van chemicaliën. Of
misschien is dat helemaal niet zo als we kijken naar
allerlei belanghebbende partijen…

Het is dus een kwestie van samenwerken met de
natuur in plaats van er tegen te strijden?
Inderdaad, want het gros van de problemen waar we
mee te maken hebben, is te herleiden tot onze relatie
met de natuur. Soms lijkt het alsof we in onze eigen
staart bijten, doordat we waarden aan de natuur onttrekken, terwijl we juist de kracht van de natuur zouden
moeten gebruiken..

Wat kunnen we zelf doen om de bijensterfte tegen te
gaan?
Je kunt bijvoorbeeld in je tuin of balkon planten zetten
die bijen aantrekken. Stadsbijen doen het momenteel
beter dan bijen op het platteland door de grote variëteit
in de tuinen. Dring er bij je gemeente op aan dat de wegbermen en dijken niet te vroeg in het seizoen gemaaid
worden en dat plantsoenen vooral bijenvoedselrijk aangeplant worden.
Of wordt imker, een leuke hobby. Maak of koop een bijenhotel en gebruik geen chemische schoonmaak- en
bestrijdingsmiddelen. Eet producten uit de biologische
landbouw, waar geen giftige bestrijdingsmiddelen worden gebruikt. Die zijn te koop in biologische winkels,
maar ook veel supermarkten hebben steeds meer in de
vakken staan. Ook zijn er biologische groentepakketten
te koop bij de plaatselijke biologische boer. Door die
gezonde producten te kopen worden de bijen en de boeren geholpen.
Bioproducten in de buurt: Biowinkel Tuin van
Broeder Ludovicus, Korte Delft 2, Middelburg;
Webwinkels: www.degroteverleiding.nl
en www.thofwelgelegen.nl (met winkel in de
Walstraat in Vlissingen)

Unieke broedplaats
Normaal zoeken merels een broedplaats in struiken of beschermde plaatsen in
tuinen. Maar wat schetst onze verbazing? Bij mijn buurman in de
Gerbrandystraat vond een merel een plaats op de voordeur!

Er hing daar nog een kerststukje en jawel een merel vond dit een unieke plek om haar nest te bouwen en
zo gebeurde het dat dit een broedplaats werd. Toen de buren de merel op het nest zagen zitten hebben ze
onmiddellijk actie genomen en een bordje op de voordeur geplaatst om niet aan te bellen, maar achterom te komen. Zo kon de merel dus rustig op het nest zitten om haar eieren uit te broeden.
Dit heeft in totaal drie weken geduurd totdat een Vlaamse gaai de eieren uit het nest heeft gehaald op het
moment dat de broedende merel even weg was om voor haar eten te zorgen. Zo kwam helaas een einde
aan deze unieke broedplaats. En nu maar hopen dat de merel volgend jaar terugkomt…
Huub van Kessel

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

Emte Koudekerke
Emte Vlissingen

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

(alleen Koudekerke)

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

ieuws van de wijkraad

door Henk van Vlimmeren

De openbare vergadering op 7 mei had een vlot verloop. Ook hier kwam het ergerlijke
hondenpoepverhaal weer aan de orde. Men kon slechts constateren dat het een mentaliteitskwestie is, de honden kunnen er niets aan doen, het zijn de baasjes die verantwoordelijk zijn voor de onfrisse situatie. Men is tevreden over de werkzaamheden
die thans plaats vinden om de gesaneerde groenplekken weer levendig en mooi te
maken.
Er zijn gesprekken gaande met jongeren. De mogelijk- Nogmaals hondenpoep
heid wordt onderzocht om een vaste plek voor de jongeren te creëren. De moeilijkheid is echter dat men al snel
vastloopt op het ’niet in mijn achtertuin’ principe.
Na de pauze leidt Ben Franken, voorzitter van Kipvis, de
spreker van deze avond in. De heer Ko de Jonge geeft een
uiteenzetting van de plannen die bestaan om een nieuw
kunstwerk in de wijk te gaan plaatsen. Men denkt daarbij aan een serie van 14 palen die geplaatst moeten worden in het parkje bij de Willem Klooslaan. De filosofie
van Willem Kloos uitgedrukt in het gedicht van zijn hand
’Ik ben een God in het diepst van mijn gedachten’ moet
worden uitgedrukt in 14 beelden in het park. Kunst
beoogt in eerste instantie ook ’verwarring/verwondering’
te brengen, analoog aan alles in de schepping.
De gemeente betaalt tot nu toe niets.
In september zal een eerste kunstwerk geplaatst worden.
De gemeente heeft hiervoor reeds toestemming verleend.
De financiering van het beeldenpark is nog een probleem. Gesuggereerd is om hiervoor een stichting op te
zetten die dotaties bij de bewoners van Paauwenburg
gaat werven. Het publiek zal bij de beoordeling van dit
’kunstgebeuren’ in onze wijk betrokken worden.

Waarschuwing

Zo nu en dan vallen duistere figuren bewoners lastig
met ’zeer gunstige aanbiedingen’. Spullen die zogenaamd over zijn van een tentoonstelling of ander evenement. Het gaat meestal over potten, pannen, messen,
dekens en ander textiel. Vooral ouderen worden voor
deze ’voordelen’ aangesproken. Maar let op, het zijn
spullen van inferieure kwaliteit en het merk dat er op
staat lijkt veel op het merk van gerenommeerde producten. Trap er niet in, bekijk het spul niet, laat ze niet
binnen want het betreft veel te dure rommel van zeer
slechte kwaliteit.

Conflict met de buren?

Een enkele keer krijgt de wijkraad contact met buurtbewoners die problemen hebben met hun buren. De wijkraad houdt zich echter alleen bezig met zaken die de
hele wijk betreffen. Voor onderlinge problemen is er al
enige tijd een organisatie actief die dergelijke problemen
veelal met succes behandelt.
Bij Buurtbemiddeling Vlissingen werken vrijwilligers die
een gerichte opleiding hebben genoten op dit gebied. Zij
proberen bewoners die onenigheid met elkaar hebben,
samen rond de tafel te krijgen voor een gesprek.
Als u de problemen niet rechtstreeks met de buren kunt
oplossen, denk aan lawaai, parkeeroverlast, chaos in tuinen, overlast van dieren, dan kan de coördinator met u
bekijken wat er precies aan de hand is en of het probleem voor bemiddeling in aanmerking komt. Daarna
wordt een afspraak gemaakt om op een neutrale plek
een gezamenlijk gesprek te hebben.
U kunt contact opnemen met de buurtbemiddeling op
telefoonnummer 0118 – 751 400 of via de website
www.buurtbemiddelingvlissingen.nl

Naar aanleiding van diverse berichten in Klaver 4 hebben enkele leden van de wijkraad wat door de wijk
gezworven op zoek naar de plekken waar klachten over
waren. Op het Steve Bikoplein vertelden enkele bewoners ons dat ze alleen klachten hebben over katten die
hun tuinen als kattenbak gebruiken. Er waren geen
klachten over hondenpoep en wij hebben ook niets kunnen vinden.
Bij de Mendelsohnlaan is naar aanleiding van een klacht
van een bewoner zeer snel een poeppakjesautomaat en
afvalcontainer geplaatst. Dat heeft kennelijk geholpen
want tijdens onze inspectie waren er geen drollen waar
te nemen. Het affiche dat de wijkraad heeft opgehangen
waarin hondenbezitters worden verzocht om de uitwerpselen op te ruimen zijn op deze en enkele andere
plaatsen weggehaald. Wie zou dat nou gedaan hebben?
De situatie bij het Arnold Appad/Troelstraweg is schandelijk. Er staat een container met papierenzakjes, voorzien van een schepmechanisme en een afvalcontainer
maar direct daar achter in het grasveld ligt het vol met
uitwerpselen. Ook het gras bij het speelveld in de
Gerbrandystraat ligt vol, evenals het gras schuin tegenover de apotheek in de Dreesstraat.
Het enige positieve dat we kunnen melden is dat op de
meeste plekken weinig uitwerpselen op het trottoir liggen.
De gemeente heeft een folder uitgegeven waarin alle
details staan betreffende hondenuitlaatplekken. Op die
plekken mag de hond vrij rondlopen en hoeven de uitwerpselen niet te worden opgeruimd. Die plekken zijn
aangegeven met een ijzeren paal met een hondenprofiel
erin.
Beste wijkbewoners, help er aan mee om de wijk schoon
te houden, uw hond weet niet beter maar u wel!

Koor De Zilvermeeuwen

Een onderdeel van het Majoraat aan de Van
Hogendorpweg is het koor ’De Zilvermeeuwen’,
dat elke week op vrijdagmorgen van 10 tot 12 uur
onder leiding van mevrouw Leni Polman oefent.
Op het ogenblik is men druk aan het repeteren als voorbereiding op de uitvoeringen. Er zijn dit jaar al twee succesvolle optredens geweest in Rustenburg Middelburg
en in Zorgcentrum Cleijenborch te Colijnsplaat.

De volgende optredens van ’De Zilvermeeuwen’ zijn:
11 augustus : Ter Reede Vlissingen en 23 augustus : Sail
Vlissingen

Er is een groot gebrek aan mannenstemmen, dus mannen die graag met ons mee willen zingen zijn van harte
welkom!

Opening Kapsalon Mystic

Orionis

Orionis Walcheren is een samenwerkingsverband van de
gemeentes Vlissingen, Middelburg en Veere. Deze organisatie zorgt voor schuldhulpverlening die passend is
voor de financiële situatie van de klanten en andere sociale voorzieningen. Er zijn nogal wat problemen met de
communicatie van deze organisatie. De Sociale
Cliëntenraad Walcheren meldt in haar nieuwsbrief dat er
ook regelmatig klachten zijn over het gedrag van klantenmanagers van Orionis. Mocht u ook problemen hebben met medewerkers die zich intimiderend opstellen,
onbehoorlijke opmerkingen maken of niets voor u willen doen, noteer dan hun naam.
Wethouder Marin de Zwart zegt hierover dat men op
zoek is naar stelselmatige fouten. Ook overweegt het
bestuur om een onafhankelijke klantencoördinator aan
te stellen waar klanten die problemen ondervinden met
medewerkers, zich kunnen melden. Nu wordt dat nog
gedaan door een medewerkers van Orionis en het is
logisch dat dit een ongewenste situatie is. U kunt met
een korte beschrijving van de klachten contact opnemen
met de Cliëntenraad onder telefoonnummer 0118 – 614
299. Er zal dan verder actie worden ondernomen.

Zaterdag 1 juni jl. vond de officiële opening van Kapsalon Mystic aan de Alexander
Gogelweg plaats. Eigenaresse Alissa de Waal (rechts op de foto) en assistente Angelique
hadden over belangstelling niet te klagen. Veel cliënten kwamen op bezoek en ze veranderden de zaak in een bloemenzee…

HONDENBEZITTERS – ATTENTIE

Colofon

Als burger van Paauwenburger bent u mede-eigenaar van deze straat, het is een verlengstuk van uw huis.
U laat toch niet uw hond thuis in de gang poepen? Dus laat hem ook niet hier op het trottoir poepen.
Gebruik zakjes en laat de hond uit op de daarvoor gereserveerde uitlaatplekken die met een paaltje met een hondenafbeelding er op zijn aangegeven.

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

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

Dit is een actie/verzoek van de Wijkraad Paauwenburg,De vrijwilligersorganisatie van uw mede buurtbewoners
die alles in het werk stelt om de wijk goed leefbaar en netjes te houden.

BEZORGING: Kees de Jonge: 46 20 34
AQUISITIE: Huib van Kessel

Oplage: 2850 exemplaren

Help mee om uw en onze straat schoon te houden!
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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

OPMAAK: Ali Rozeboom; Izaak Brunke
FOTOGRAFIE: Fons Wijnacker

TECHNISCHE REALISATIE: MEDIA58 - Vlissingen
De digitale versie van de Klaver Vier is te lezen op de
website van het Majoraat: www.majoraat.nl

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)

Geen geld - geen extra natuur

In het verleden zijn in verband met de
uitvoering van het Project Zwakke Schakels veel activiteiten verricht voor de
beveiliging van de kust van Walcheren. Bij
de vele besprekingen daarvan was steeds
een vertegenwoordiger van de wijkraad
Paauwenburg aanwezig die in de Regionale Advies Groep niet alleen de belangen
van Paauwenburg behartigde maar ook
betrokken was bij de plannen die voor
geheel Walcheren werden gemaakt.
Voor de uitvoering van het project moest een deel van
het groen in het Nolle/Westduin gebied worden gerooid.
Heel jammer maar dat was noodzakelijk om de ruimte
te creëren voor de bouw van een hogere, bredere en veiligere dijk.
In verband met de bestaande wetgeving was een consequentie daarvan dat er natuurcompensatie moest
plaatsvinden met een gebied van 12 ha.
Om dat mogelijk te maken moesten diverse percelen die
in particulier bezit waren, worden aangekocht en voor
andere stukken moest uiteindelijk een onteigeningsprocedure worden gestart.
Op het ogenblik is 7 ha in het bezit van het waterschap
gekomen en de onteigeningsprocedure voor de rest van
het compensatiegebied is in een vergevorderd stadium.
Zodra de 12 ha beschikbaar zijn zal met de uitvoering
worden begonnen. In het project is ook ruimte gereserveerd voor een speelbos waarvoor de wijkraad
Paauwenburg al in 2009 voorstellen heeft gedaan.

Streven naar 50 jaar veilige kust

Bij het bepalen van de kustversterking gingen alle alternatieven uit van constructies die veiligheid bieden uitgaande van tweehonderd jaar zeespiegelstijging. Of een
dergelijke stijging inderdaad zal plaatsvinden wordt niet
door alle meteorologen bevestigd. Het Waterschap stelde
echter voor om een periode van vijftig jaar te hanteren,
waardoor soms kon worden volstaan met alleen het versterken van het binnentalud van de Waterkering zoals bij

Nolle/Westduin. Deze oplossing was ook een stuk goedkoper. Deze plannen moesten wel passen binnen de
plannen die later moeten worden opgesteld voor een
verdere aanpassing voor het bereiken van veiligheid voor
een periode van tweehonderd jaar. Na vijftig jaar zijn er
wellicht nieuwe inzichten en technieken die gebruikt
kunnen worden voor een zeewaartse oplossing als die
nodig zou zijn bij Nolle/Westduin.

Voor de versterking van deze zwakke schakel is destijds
een kustversterkingplan gemaakt dat bij een landwaartse kustversterking voorzag in de daarbij behorende wettelijk verplichte natuurcompensatie. Het ging daarbij om
12 hectare natuurcompensatie ter vervanging van het
bosgebied dat voor de kustversterking moest worden
gekapt. Deze 12 ha sluit direct aan op het bestaande
binnenduinrandbos.
In een aanvullende intentieovereenkomst werd vastgelegd dat er ook 18 hectare extra natuur zou worden aangelegd door de provincie ter afronding van het totale

Schooldammen in Paauwenburg

Op zaterdag 18 mei werden in de Theo
Thijssenschool te Vlissingen de halve finales van
de Nederlandse kampioenschappen schooldammen gespeeld. 125 kinderen uit diverse steden
en dorpen hadden zich geplaatst voor dit toernooi. Zo waren er 14 teams pupillen uit groep
7/8 en 10 teams welpen uit groep 5/6.

De Theo Thijssenschool deed met twee teams kinderen( pupillen) mee aan deze halve finalewedstrijd.
Voordat men tot de halve finale doordringt hebben de
kinderen ook al de voorrondes van Vlissingen en de
finale van het Zeeuws kampioenschap gewonnen. Een
hele prestatie dus! Behalve in Vlissingen werden ook
in Groningen, Harderwijck, Huissen, Purmerend en
Austerlitz de halve finales gespeeld. Speel je in de halve
finale, dan weet je dat je tegenstanders steeds sterker
worden.

Voor de negende keer in de 37-jarige geschiedenis van
het schooldammen voor de pupillen hebben zich 90
schoolteams geplaatst, die in zes groepen van 14-16
viertallen volgens het Zwitsers systeem spelen.
Het Zwitsers systeem is een wedstrijdsysteem, waarbij
het aantal rondes beperkt is in verhouding tot het aantal teams. Er komt altijd een duidelijke eindstand uit,
door elke ronde de teams tegen elkaar uit te laten

Het linkerdeel van dit kaartje met de 4 pijlen geeft het gebied aan van 18 ha dat bedoeld was als extra natuurgebied

gebied en ter versterking van de ruimtelijke kwaliteit.
Deze 18 ha bestaat uit het agrarische gebied dat ligt tussen de Bachlaan en het gebied van 12 ha waar het
Waterschap de natuurcompensatie gaat uitvoeren.

Tien jaar uitstel

De provincie Zeeland zou de bedoelde 18 hectare extra
grond aankopen voor de aanleg van een natuurgebied
met bijbehorende wandelpaden. Dit project zou betaald
worden uit middelen die de provincie zou ontvangen van
het Rijk.
Het Rijk heeft echter enorm bezuinigd op dergelijke
kosten, waardoor de inrichting financieel niet meer verantwoord is.
In een brief van 22 januari 2013 geeft de provincie
Zeeland nu definitief te kennen dat er de komende tien
jaar geen geld voor de aanleg van de 18 ha natuur
beschikbaar is. De gemeente Vlissingen blijkt ook geen
financiële middelen te hebben voor de uitvoering van de

inrichting van dit gebied. De betrokken gezamenlijke
overheden, provincie, waterschap Scheldestromen en de
gemeente Vlissingen concluderen daarom dat in het
licht van de noodzakelijke bezuinigingen de aanleg van
de nieuwe natuur de komende tien jaar beperkt blijft tot
de 12 ha waarmee in ieder geval aan de wettelijke verplichting wordt voldaan. Het inrichtingsplan voor deze
12 ha is al gereed.
En tien jaar is natuurlijk wel een heel lange tijd waarin
heel wat kan gebeuren, zowel in positieve als in negatieve zin. De wijkraad Paauwenburg blijft in ieder geval een
dossier betreffende dit project aanhouden. Met de diverse betrokken partijen zijn goede contacten zodat bij een
verandering van de situatie weer over het project kan
worden gesproken
Voor wat betreft de aanleg van het gehele gebied en vooral ook het speelbos zal de wijkraad nauw contact onderhouden.

komen die ongeveer hetzelfde aantal punten hebben.
De eerste ronde wordt vastgesteld door loting en in de
tweede ronde spelen de winnaars uit de eerste ronde
tegen elkaar, de remisespelers tegen elkaar etc. Zo
komt men dus nooit tweemaal tegen hetzelfde team
uit. De organisatie verricht bij aanmelding van de
teams de loting voor de eerste ronde. In totaal zijn er
8 rondes. De kinderen spelen met een digitale klok en
elke speler heeft 10 minuten en 10 seconden per zet.
De eindrangschikking wordt bepaald aan de hand van
het aantal wedstrijdpunten: bij winst 2 punten, bij
remise 1 punt en bij verlies dus geen punten. De nummers 1,2 en 3 van elke poule plaatsen zich voor de
finale van Nederland die op 8 juni in Purmerend wordt
gespeeld.

Nadat wethouder Marin de Zwarte, die ook sportzaken
in zijn portefeuille heeft, zijn openingswoord had
gesproken en de openingszet gedaan had, begonnen
de kinderen aan het toernooi. Het was een mooi en
kleurrijk schouwspel om alle kinderen aan het dammen te zien. De een nog serieuzer en gespannener dan
de ander!
En nu maar hopen dat Vlissingen ook eens in de finale komt en misschien wel Nederlands kampioen! Want
dat is in de historie nog nooit gebeurd. Het vorig jaar
was de Wellinckschool uit Bennebroek Nederlands

Behandeling op afspraak
Brahmslaan 7- Vlissingen
Telefoon 411899

kampioen. Van 1996 tot 2012 hebben 11 teams uit
Zeeland deelgenomen aan de finale, maar daar zijn
helaas geen kampioenen uit voortgekomen.
Uiteindelijk zijn drie teams doorgegaan naar de finale, waaronder teams uit Tholen en Zierikzee.
Vlissingen is op de vierde plaats geëindigd.
Voor de inwendige mens was goed gezorgd: zo waren

Foto: Huib van Kessel

er voor de kinderen de nodige frisdrank, tosti’s en
snoepzakken.
Al met al een prachtig initiatief van de Theo
Thijssenschool en een hele organisatie om alles in
goede banen te leiden, maar dat was wel toevertrouwd
aan de organisator van dit toernooi Jurjen Swiers,
leraar aan de deze school.

Waarom in Paauwenburg?

Straatnamen verklaard

Pieter Jacobus Oud. In Nederland zijn in veel plaatsen straten naar Oud genoemd,
meer in Amsterdam, Almere, Arnhem, Gorinchem, Zwolle, Zwijndrecht en
onder
Sinds december 2003 woont Jeannet Groen-Kouwenhoven in onze wijk in de
Schaepmanstraat, maar daar ging een hele woon- en werkgeschiedenis aan vooraf. In uiteraard in Rotterdam. De Burgemeester Oudlaan vindt men in de wijk Kralingen. In
1977 trouwde zij met haar man Hans, die tot 1980 bij de Schelde werkte als zelfstan- onze wijk hebben we ook een Oudstraat, maar niet veel mensen weten die te vinden.
In 1994 is deze straat pas zo genoemd, toen de eerste woningen klaar waren, die in de
dige in het Scheldekwartier. Vanaf die tijd kwam hij in dienst van de Schelde.
plaats zijn gekomen van de flats aan de Troelstraweg. Dus als men vanaf de
Voor haar trouwen werkte Jeannet er op zaterdGerbrandystraat de Alexander Gogelweg in gaat en dan twee maal linksaf gaat, komt
agen ook. Daarna was zij voor twee jaar parttime
men in de Oudstraat.
in dienst bij de Miro op de afdeling fotografie.
De eerste flat van de familie was in Middelburg,
maar daarna kochten ze een eengezinswoning
aan de Nieuwe Vlissingseweg in West-Souburg,
waar ze met veel plezier gewoond hebben. Er
kwamen twee kinderen: een dochter en een
zoon.

P. J. Oud is geboren te Purmerend op 5 december 1886 en overleden te Rotterdam op
12 augustus 1968. Hij was een Nederlands politicus en geschiedschrijver. Oud begon
zijn loopbaan als kandidaatsnotaris en belastingontvanger. Toen hij 30 jaar was werd hij
in de Tweede Kamer gekozen als lid van de Vrijzinnige Democratische Bond. In 1933
trad hij met Marchand, de lijsttrekker van de VDB, toe tot het crisiskabinet Colijn. Na
de verkiezingen van 1937 wilde Colijn weer doorregeren met Oud en zijn VDB , maar
dat werd door de RKSP (Roomsch Katholieke Staatspartij) tegengehouden en Oud ging
terug naar de Kamerbankjes. Per 15 oktober 1938 werd hij echter benoemd tot burgemeester van Rotterdam, waar hij als grote bezuiniger kil werd ontvangen.
Aan het begin van de Tweede Wereldoorlog werd bij het bombardement van Rotterdam
het centrum van de stad in puin gelegd. Snel na de capitulatie begon burgemeester Oud
leiding te geven aan het opbouwwerk, maar na voortdurende kritiek van de NSB dat hij
niet meegaand genoeg was besloot hij in oktober 1941 zijn ontslag in te dienen. Tevens
werd hij er in datzelfde jaar als vrijmetselaar - en dus lid van een geheim genootschap - van beticht tegen het volk
te hebben samengespannen, wat de nationaalsocialistische Nieuwe Orde niet kon tolereren. Desondanks vonden
sommigen dat Oud te ver was meegegaan door zijn samenwerking met de Duitse bezetter. Tot het eind van de oorlog was de NSB’er Frederik Ernst Müller burgemeester van Rotterdam.
Gedurende de oorlogsjaren besteedde Oud zijn tijd aan het schrijven van zijn boeken, maar hij hield ook contact met
belangrijke mensen uit het Rotterdamse bedrijfsleven en bestuur. Op 7 mei 1945 werd Oud weer burgemeester en
bleef dat tot 1952. Deze tijd stond in het teken van de wederopbouw van de Rotterdamse haven en stad.
Na de oorlog was hij een korte tijd lid van de PvdA, maar hij voelde zich daar toch niet thuis en richtte met Dirk
Stikker in 1948 de Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD) op, die onder zijn leiding de derde politieke groepering van het land werd. Oud gold in de Kamer als een kenner van het staats- en parlementsrecht.

Toen volgde in 1988 een ontslaggolf bij de
Schelde en voor het Scheldekwartier werd er
een cateringbedrijf ingehuurd. Hans had altijd
al graag als zelfstandige willen werken en het
echtpaar besloot voor zichzelf te beginnen. Dat
werd het Pannenkoekhuis Suster Anna in Veere.
Jeannet bleef overdag thuis om voor de kinderen te zorgen en ze deed de administratie. Met
grote drukte en in de weekenden hielp zij mee
in de zaak. Het was hollen of stilstaan, daar in
Veere. In de winter was het er stil, behalve in het
weekend. En wanneer het snikheet was, zag je
niemand voor een pannenkoek.

Dat had Hans wel gezien en ze besloten in 2000
iets anders te doen. Ze verhuisden naar de
Noordstraat in Middelburg. Beneden thee- en
lunchroom en boven wonen. Hun zoon
Ferdinand zou ook in de zaak komen werken.
Hun huis werd te koop gezet en na veertien maanden
verkocht. Maar de verdiensten van de zaak bleken na
drie en een half jaar flink tegen te vallen. Daardoor
waren ze genoodzaakt de boel te verkopen. Ze hadden
meteen niets meer dan hun eigen meubels. Die werden
gelukkig opgeslagen bij vrienden en familie, want ze
hadden ook geen huis meer om in te wonen.
In Middelburg schreven ze zich in voor een woning en
ze probeerden nog om een urgentieverklaring te krijgen,
maar dat lukte niet.

Toen naar Vlissingen voor een inschrijving. In de tussentijd stonden ze op een camping. Ze waren blij dat ze
hun eigen tent nog hadden. Tot eind september konden
ze daar staan want toen was het seizoen voorbij en de
camping werd gesloten. Jeannet had een baan gekregen
bij de sauna van Rinie en Piet Hardenberg en van hen
mochten ze een stacaravan gebruiken. Gelukkig werd er
binnen een maand een flat toegewezen aan de
Schaepmanstraat. Ze waren blij eindelijk weer een huis
voor zichzelf te hebben, al vond Hans het in het begin
maar niets, een flat, maar uiteindelijk bleek het hem
veel mee te vallen.
Jammer genoeg vond Hans geen werk, althans niet voor

vast. Via een uitzendbureau kon hij twee maanden bij
een bakker werken, wat hij wel heel leuk vond, want
voor dat vak had hij geleerd. Hij had tot 2008 een krantenwijk, werkte even bij Select post en in maart 2008
kreeg hij bij Post.nl. een prettige baan.
Helaas is Hans dat jaar na een kortstondige ziekte overleden.

Jeannet staat gelukkig stevig in haar schoenen en heeft
haar leven goed opgepakt: haar baan, haar collega’s, ze
gaat graag dansen in Ter Reede, jazzballet in
Middelburg, naailes bij mevrouw Verburg in de
Beaufortstraat en thuis een beetje knutselen achter de
naaimachine en wandelen als training voor de kustmarathon. De poezen verzorgen en af en toe met haar
moeder van tachtig een hapje gaan eten en samen op
vakantie. Drie jaar geleden gingen ze samen met de bus
naar Ierland voor dertien dagen. Dit jaar, in september,
gaan ze naar de Noordkaap, ook met de bus in zeventien
dagen. Via Duitsland, Zweden, Finland, Lapland naar de
Noordkaap waar het ’s nachts licht blijft. Terug via de
kust van Noorwegen en de Lofoten. Maar Jeannet kan
ook genieten van een fietstocht in het Zeeuwse. En van
wonen in deze wijk, dicht bij haar werk. ’In
Paauwenburg woon je overal dichtbij’, zegt ze

Daarom in Paauwenburg

De Foto Van Fons

Wij zijn op zoek naar mensen die bereid zijn één of meerdere dagdelen per week te besteden aan onze speeltuin om zodoende de huidige beheerder wat te ontlasten. De werkzaamheden betreffen o.a. toezicht houden in
de speeltuin, beheer kantine, beheer speeltuin en het evt. uitvoeren van kleine onderhoudswerkzaamheden.
Indien u bereid bent u in te zetten voor onze speeltuin of voor nadere informatie verzoeken wij u contact op te
nemen met Sjaak Smit 0118-466309 of per email info@speeltuinlammerenburg.nl.
Voor informatie over onze speeltuin zie ook www.speeltuinlammerenburg.nl
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Jessica Windt-Schoonen
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Villa Albertine en Speelhof Fleurenburg

Exact een eeuw lang staat de karakteristieke Villa Albertine te pronken in het landschap. Het huis staat een paar honderd meter buiten onze wijk Paauwenburg, in de
scherpe bocht van de Vlissingsestraat en de Lammerenburgweg. Hoewel we dit pand
allemaal kennen, weet bijna niemand dat er aan ’Albertine’ een ander gebouw vooraf
ging. Dat was een buitenplaatsje, dat lang geleden bekend stond als ’Fleurenburg’.
In het prille begin van de twintigste eeuw besloot de
toenmalige eigenaar van Der Boede, Hendrik Willem de
Bruyn, zijn landgoed te verkopen. Bij Der Boede hoorde
een aantal percelen dat net buiten het landgoed viel. De
bekende Koudekerkse notaris mr. Jan Loeff zag er brood
in om te investeren in deze kavels.
In oktober 1912 kocht ir. Aarnout Ludolph Snouck
Hurgronje één van Loeffs percelen. Snouck Hurgronje
woonde in die jaren weliswaar in het mondaine
Domburg, maar wilde kennelijk graag naar Koudekerke
verhuizen. Hij kreeg op 16 december 1912 een bouwvergunning van de gemeente Koudekerke en liet in het
begin van 1913 op zijn nieuwverworven grond, waar tot
dan toe een boomgaard op stond, een villa bouwen.

betekende de hereniging met Der Boede, want jhr. Van
Doorn was op dat moment eigenaar van dit landgoed.
Het verschil met de vroegere situatie was echter, dat er
nu een villa op het perceel stond.
Jhr. Van Doorn en zijn vrouw verhuurden Villa Albertine
anderhalf jaar lang aan de Koudekerkse huisarts Sander
Berend Drijber, totdat deze medio 1923 de dokterswoning op het dorp betrok. In datzelfde jaar vond een uitbreiding plaats, met de bouw van een zogeheten koetshuis. Of er ooit een koets in dit bijgebouw heeft gestaan,
is de vraag. Het is goed mogelijk dat men er toen al de
in elitaire kringen populaire ’automobiel’ onderdak
bood.

door Jaco Simons

brand en raakte een groot deel van het pand flink
beschadigd. Het huis stond op dat moment al geruime
tijd te koop.
In 1987 werd ’Albertine’ aangekocht door de heer ir.
Willem Laros. Hij was tot december 2012 commercieel
directeur bij de Koninklijke Maatschappij De Schelde,
later Damen Schelde Naval Shipbuilding in Vlissingen.
Laros en zijn vrouw zetten zich vanaf de aankoop in voor
een verantwoord herstel van hun huis en doen dat nog
steeds. Het na de brand vernieuwde en onder architectuur gebouwde zadeldak springt daarbij het meest in het
oog. Het koetshuis is nu een vakantieverblijf voor gasten
en wordt gerund door mevrouw Anna Laros-Krebs.

Fleurenburg

Zoals in de inleiding al opgemerkt: zo bekend als Villa
Albertine is, zo onbekend is het feit dat er aan ’Albertine’
een ander pand vooraf ging.
Al in de zeventiende eeuw stond er exact op deze plek
een boerderij. De boerenwoning werd later die eeuw tot

man Willem de Smidt ging zich over de speelhof ontfermen.
Later, rond 1820, ging Fleurenburg weer bij een groter
geheel horen, omdat de toenmalige eigenaar van Der
Boede, Hendrik Jacob van Doorn, Fleurenburg bij zijn
landgoed ging betrekken. Die verbondenheid bleef ook
bij de volgende bezitters van Der Boede gehandhaafd. In
of net na 1875 werd het buitenplaatsje op last van
Willem Hendrik de Bruyn afgebroken.
Na de sloop van Fleurenburg en tot circa 1907 stond er
op dit perceel geen bouwwerk; het stuk land was in
gebruik als boomgaard. Daarna werd de kavel in twee
stukken opgedeeld. Op het kleinste deel werd een huis
gebouwd door de Koudekerkse landbouwer Andries de
Lange; op het grootste liet Aarnout Ludolph Snouck
Hurgronje dus een villa verrijzen.

Villa Albertine

Het huis kreeg de naam ’Albertine’, genoemd naar
Aarnouts in 1908 overleden moeder, Albertine
Wilhelmina Versluijs. De in steen uitgehouwen naam
werd in de gevel aangebracht onder het raam van de
tweede verdieping.
De architect van de villa was dezelfde als die van het
Huis ter Schelde, dat in 1910 was ontworpen door Evert
Knevel uit Ermelo. Knevels prachtige bouwtekeningen
liggen, in originele staat, in het Zeeuws Archief. Voor de
uitvoering van het bouwproject werd de toen bekende
Koudekerkse aannemer Jan de Kroo benaderd.
Aarnout Ludoph Snouck Hurgronje (1856-1920) was
aanvankelijk ingenieur bij de Waterstaat te Den Haag,
maar besloot rond de eeuwwisseling op Walcheren te
gaan wonen. Hij werd benoemd tot directeur van de
Zeebadinrichting Domburg en tot rentmeester van het
Kroondomein in het rentambt Middelburg. Die laatste
functie had te maken met het bezit van de onroerende
goederen van het koningshuis. Snouck Hurgronje hield
als rentmeester kantoor in de Nieuwstraat in de
Zeeuwse hoofdstad. Tot zijn dood, op 11 november
1920, bleef Snouck Hurgronje in Villa Albertine wonen.

Blijkbaar wilde Aarnouts nicht Helena Henriette Snouck
Hurgronje het huis binnen haar familie houden, want
haar man jhr. Aarnout Marinus van Doorn kocht het
pand tijdens een openbare verkoop op 13 januari 1921
van de erfgenamen van Helena’s overleden neef. Daarbij
was een bedrag van 20.000 gulden gemoeid. De koop

Villa Albertine, april 2013

In de beginjaren van de Tweede Wereldoorlog werd het
huis door Helena Henriette, die in 1935 weduwe was
geworden, verkocht aan Jans Alewijnse. Deze Vlissingse
ging in het pand kamers verhuren, waardoor het de
functie van pension kreeg. Alewijnse was getrouwd met
de maar liefst dertig jaar oudere koopman-veehandelaar
Gijsbertus Klaas van den Berg, een geboren
Rotterdammer.

In 1945 kreeg het gezin van boer Adriaan Aarnoutse van
Hof Paauwenburg in ’Albertine’ onderdak. De
Aarnoutses konden hun boerderij tijdelijk niet meer
bewonen als gevolg van de inundatie van Walcheren van
oktober 1944. Zo heeft onze wijk Paauwenburg een
bescheiden link naar Villa Albertine.
In de Provinciale Zeeuwse Courant van 22 juni 1951 vinden we een advertentie waarin het markante pand te
koop wordt aangeboden. De verkoop liet even op zich
wachten. Precies één jaar later toonde de Stichting
Rusthuizen Walcheren, de voorloper van de Stichting
Verpleeg- en Rusthuizen Zeeland, interesse. De stichting
had Der Boede gekocht en wilde daar ook Villa Albertine
van Jans Alewijnse bij betrekken. Het huis werd aangepast tot zusterhuis voor het verplegende personeel van
Der Boede en heeft tot 1970 als zodanig dienst gedaan.
Daarna was hier het Zeeuws Opleidingsinstituut voor
Fysiotherapie tot 1975 actief. ’Albertine’ bleef echter in
eigendom van de rusthuizenstichting.

Bouwvergunning uit 1912. Burgemeester Gerlach, op dat moment
de kersverse eigenaar van Huis ter Schelde, was medeondertekenaar van het document.

In december 1976 kwam de villa in particulier bezit en
dat is tegenwoordig nog steeds het geval. Eerst was
Willem Jan Lentinck, destijds de voorganger van de
Vlissingse Pinkstergemeente, de bezitter. Tijdens de jaarwisseling van 1985 op 1986 stond Lentincks villa in

Woning of huisvesting niet naar wens?

Woning of huisvesting niet naar wens?
LoopLoop
geen
onnodige
Financieel
of qua
bouwveiligheid
geen
onnodigerisico’s.
risico’s, financieel
of qua
bouwveiligheid.

foto: Jurriën Tjon-a-koy

kleine buitenplaats of zogeheten speelhof omgebouwd.
Fleurenburg, want zo werd de speelhof genoemd, was
een onderdeel van het landgoed Westerbeek, dat in het
verleden ter hoogte van het tegenwoordige tuincentrum
Intratuin lag.

Met de op handen zijnde ontmanteling van Westerbeek
(1759) ging Fleurenburg in 1758 zelfstandig verder, dus
zonder bij een landgoed te horen. De Koudekerkse land-

De enige afbeelding van Fleurenburg. Kadastrale kaart van
Koudekerke (1823). In de buurt van het pand staan verschillende
bijgebouwtjes. Dat kunnen een bakhuisje, een varkenshok, een kippenhok of een schuurtje zijn geweest, maar omdat ze nogal verspreid staan, waren het wellicht zogeheten follies. Dat zijn functieloze bouwwerkjes die ter decoratie in tuinen werden gezet.
(aan de onderzijde van de kaart)

Ir. Aarnout Ludolph Snouck Hurgronje (midden) poserend voor zijn toen nieuwe villa.

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

(bron: www.koudekerke.info)

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!
Alexander Gogelweg 59, 4384 EV Vlissingen

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
Kraaien in Paauwenburg

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

Laten we om te beginnen een misverstand uit de wereld helpen. Kraaien en kauwen behoren tot dezelfde soort: Zangvogels. Ja, echt waar, ’Zangvogels’ ondanks
hun soms rauwe geluiden! De grote aantallen zwarte vogels die we overal in
Paauwenburg zien rondscharrelen zijn kauwen. Er zijn enkele duidelijke verschillen tussen de kauw en de zwarte kraai (die we verder met kraai aanduiden).

De kauw is een stuk kleiner dan de kraai. De kraai
heeft niet het opvallende grijze achterhoofd dat kenmerkend is voor de kauw. De veel grotere kraai komt
betrekkelijk weinig voor in onze wijk, in tegenstelling tot de aan hem verwante ekster die we juist
steeds meer in de wijk zien. De kraai (Corvus corone) is bij veel mensen niet erg populair. Al sinds de
middeleeuwen worden ze beschouwd als voorbodes
van allerlei onheil zoals oorlog, ruzie, ziektes en
zelfs de dood.
Dergelijke zwarte krassende vogels
moesten wel duivelse krachten bezitten.
Maar ook bestaat er een legende die vertelt dat kraaien en raven oorspronkelijk
witte vogels waren. Toen Jezus dorstig
naar een beek liep om wat te drinken
werd hij door kraaien aangevallen die
bang waren dat het gespetter van het
modderige water van de beek hun fraaie
witte veren zou aantasten. Vanwege deze
wandaad werden ze onmiddellijk
gestraft en veranderde hun verenkleed
in diepzwart.
Maar dit zijn allemaal maar verhaaltjes.
Net als bij de kauw kan een kraai als
men maar geduldig genoeg is, tam worden gemaakt en hij is dan een
alleraardigst huisdier.
Een volwassen kraai is ca. 48 centimeter lang en
weegt een halve kilo. De vleugels kunnen een spanwijdte van een meter bereiken. Het verenkleed is
geheel zwart soms met een groene glans.
Kauwen zien we vaak in grote groepen bij elkaar,
kraaien leven meer solitair en vaak zijn ze samen als
paartjes voor het gehele leven.
In Nederland leven bijna 100.000 broedparen en dat
aantal neemt jaarlijks nog toe. Wellicht komt dat
omdat de kraai een beschermde vogelsoort is. In het
verleden werden er nogal wat kraaien afgeschoten
door jagers en boswachters. Boswachters deden dat
omdat kraaien vaak op andere vogels jagen en de
boeren zijn ook niet blij met deze zwarte gasten
omdat ze veel schade toebrengen aan de gewassen
die op het veld staan en ook zaaigoed met graagte
oppikken. Maar zaad is zeker niet het belangrijkste
voedsel voor deze actieve dieren. Liever eten ze
insecten, fruit, wormen, keukenafval, eieren en
jonge vogels.
Kraaien zijn opvallend intelligente vogels. Ze communiceren met elkaar en ook heeft men kunnen
vaststellen dat ze primitieve vormen van gereed-

schap gebruiken bij het oplossen van problemen.
Door hun hoge intelligentie zijn ze ook in staat om
zich aan te passen aan allerlei omstandigheden en
allerlei landschappen. Ze weten in steden de plekken te vinden waar schoolkinderen vaak voedsel
weggooien. En daarbij komt het soms voor dat ze
etenswaren in een razendsnelle duikvlucht uit de
handen van kinderen wegpikken. Ze kunnen ook
emoties vertonen. Het is niet ongewoon als enkele
kraaien zich verzamelen rond een dode kraai. Ze

Telefoon/Fax 0118 - 465454

Observaties

door Jan van ’t Eiland

Scharnier

Ooit was ik lid van de NJN, de Nederlandse Jeugdbond voor Natuurstudie, een landelijke jongerenorganisatie
in de ware zin van het woord: wie ouder was dan 21 werd ’ouwe sok’ en dat betekende verwijdering uit de
ledenadministratie. De NJN bestaat nog steeds, maar tegenwoordig word je pas ouwe sok op je 25ste.
Het is jammer dat het ooit zo roemruchte District 8, met afdelingen op Walcheren, Schouwen-Duiveland, in
Goes, West Zeeuws-Vlaanderen en Bergen op Zoom niet meer bestaat.
Enkele NJN-ers van de Walcherse afdeling gaan van tijd tot tijd nog samen op excursie: vogels kijken en determineren (zonder ze te zien, alleen op de zang…), planten benoemen en niet te vergeten: kijken wat er op het
strand te vinden is.
De Walcherse afdeling had nogal wat specialisten onder de leden, die zonder moeite allerlei fossiele en recente schelpen konden benoemen, maar ook naaktslakken, holtedieren, wieren, vissen enz. enz.

Zo vonden die ouwe sokken onlangs op het Noord-Bevelandse strand grote aangespoelde hoeveelheden van
Ensis Ensis, tegenwoordig niks bijzonders, want langs de meeste stranden is deze schelp zeer algemeen.
Vroeger, zo’n jaar of vijftig geleden, kwam de schelp veel minder voor.
Ensis Ensis heet in het Nederlands ’Kleine Zwaardschede’, zoals er ook een Grote Zwaardschede (Ensis
Arcuatus) bestaat. Beide langwerpige schelpen zijn herkenbaar doordat ze flauw gebogen zijn.
Is de schelp recht, dan is er sprake van een Tafelmesheft (Ensis Siliqua).
En als het een tamelijk forse rechte schelp is met een groef aan de bovenkant, dan heet hij ’Messchede’ (Solen
Marginatus), een zeldzame soort, trouwens.
Meestal vind je ’Ensis’ als doublet, met sluitspier en al, zodat ze er uitzien als een langwerpige scharnier.

Vanwaar deze uiteenzetting? Welnu, sinds enkele jaren staan de Zwaardscheden/Tafelmesheften op het menu.
En onlangs las ik dat een topkok er een soort eigen benaming aan had gegeven: ’scheermessen’. Dat klinkt
helemaal fout en niet bepaald creatief. Ik kan me voorstellen dat ’zwaardschede’ niet lekker bekt als zilte spijs,
maar als te consumeren handscheermiddel klinkt het nog afstotelijker.
Gratis hierbij een vriendelijker restaurantbenaming: ’Coquille Charnière’.Volgende keer ga ik het hebben over
’Sliptong’, foute naam, en ’Slibtong’, nog foutere naam.

vliegen en springen rond het slachtoffer en maken
zeer bepaalde geluiden die ze anders niet laten
horen. Het lijkt er op of ze treuren om het verlies
van een soortgenoot. Soms wordt het overleden dier
bedekt met gras en twijgjes. Een kraaienpaartje is
soms wel 20 jaar bij elkaar. Als een van de twee
sterft gebeurt het dat de ander langdurig bij de overleden partner blijft staan wachten.
Soms krijg je de indruk dat deze vogels ook weten
wat pesten is. Er zijn talloze waarnemingen van
kraaien die op platte daken en grindpaden steentjes
oppikten en die op mensen en auto’s, lieten vallen.
In de media werd melding gemaakt van autoruiten
die door die steentjes sneuvelden.
Een paartje kraaien begint samen rond maart met
de nestbouw. Bij voorkeur wordt het nest hoog in
een boom gebouwd. Er worden 4 - 7 eieren gelegd
die glanzend blauwgroen zijn en 40 x 34 cm groot
zijn. Het vrouwtje gaat de eieren uitbroeden en daar
zijn ca. 18 dagen voor nodig, jonge vogels blijven nog
4 tot 5 weken in het nest waar ze door beide ouders
worden gevoerd. Na het uitvliegen vestigen ze zich
meestal op een plek die niet ver van het oorspronkelijke nest is verwijderd.

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