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Deskundig en betrouwbaar op het
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Wijkkrant Klaver Vier hield het 18 jaar vol
www.bertbimmel.nl

PAAUWENBURGERS

Met plezier geven wij kennis van de geboorte
van uw nieuwe wijkkrant
‘’Klaver Vier’’

Zo werd bijna 19 jaar geleden, in februari 1995 de
komst aangekondigd van de eerste wijkkrant voor
Paauwenburg. De prille redactie had heel wat noten op
haar zang. Het openingsverhaal begon met deze tekst:
’Wij zijn een groep enthousiaste mensen die spontaan
bij elkaar zijn gekomen met een gezamenlijk doel. Niet
om droge saaie informatie te geven, want dat gebeurt al
in voldoende mate, maar om een krant te maken die
een brugfunctie kan vervullen tussen alle wijkbewoners.
Graag willen wij actuele zaken die voor onze wijk van
belang zijn op een eigen wijze belichten, maar dan wel
gemixt met andere rubrieken zodat een prettige leesbaar
geheel ontstaat. In feite is onze wijk vergelijkbaar met
een dorp met bijna zesduizend inwoners. Dat betekent
dat wij een niet weg te poetsen invloed kunnen hebben
op ontwikkelingen die in onze wijk plaatsvinden. Wij
hopen zodoende onze woon- en leefomstandigheden
onder controle te kunnen houden en spreken de wens
uit dat er tegelijkertijd een beter begrip voor elkaar door
zal ontstaan’.

Arno Wouters

Initiatiefnemer was Arno Wouters, in die tijd beheerder
van het wijkcentrum Open Hof: ’Ik vond dat er in de wijk
geen enkel goed communicatiemiddel was. En zowaar
lukte het de krant van de grond te krijgen. Ambtenaar
Chris van Wezel liet weten dat er nog wel een potje voor
was. En ik verkocht met enig succes gebakken lucht om
sponsors als adverteerders aan te trekken. Bovendien
vonden we een drukker die het voor een spotprijsje
wilde doen’.
De redactie telde niet minder dan negen leden: Arno
Wouters, Wim van Tiel, Joop Cieraad, Annemiek
Wouters, Caroline Burggraaff, Josje van Veen (die later
wijkbemiddelaar zou worden), Gert Kuipers, Herman
Veurink en Sudesh Nagessar (de beheerder van buurthuis de Paraplu). Overigens vertrokken binnen enkele
Bijna 19 jaar lang is Klaver Vier uitgegeven als
onafhankelijke wijkkrant, geschreven door een
redactie die dit heeft gedaan volgens journalistieke principes van objectiviteit, hoor en wederhoor.
De Stichting de Vrienden van Paauwenburg wilde
inzicht in de kopij voor de laatste krant om vervolgens beslissen of zij het drukken van de krant
wel of niet zou betalen.
Voor de redactie is dit een vorm van onaanvaardbare censuur; vandaar dat Klaver Vier niet
meer in druk verschijnt.
Zie voor meer informatie pagina 3.

je thuis voelen
geborgenheid

Samen werken aan wonen

jaren de meesten met de noorderzon. Arno Wouters kon
enkele jaren actief blijven voor de wijkkrant. Maar toen
de gemeente Vlissingen het Open Hof ’op afstand zette’,
zoals het heette, en het beheer overgenomen werd door
een zelfstandige stichting moest Wouters kiezen of
delen: als hij beheerder van het wijkcentrum zou blijven
zou hij niet langer ambtenaar van de gemeente zijn,
maar in dienst moeten treden bij de stichting Open Hof.
Omdat hij als ambtenaar betere carrièremogelijkheden
had koos hij vanzelfsprekend voor de gemeente. Arno
Wouters, destijds ook bekend als badman van het badstrand en het Nollestrand, studeerde drie jaar Sociaal
Pedagogisch Werk, kwam in dienst van de gemeente
Borsele als jongerenwerker en medewerker voor de
veertien dorpshuizen in deze gemeente. De nu 55-jarige
Wouters studeerde zes jaar op Hbo-niveau, is nu gedetacheerd bij de Betho in Goes en is daar werkzaam als jobcoach.

Bakkeleien

Onder de kop ’Bakkeleien’ was het belangrijkste artikel
in de allereerste wijkkrant een verhaal over de invoering
van de vuilnisbakken, ter vervanging van de plastic zakken. Dat had wel enige voeten in de aarde, vooral bij
bewoners van de flats: ’De meeste problemen betreffen
de stankoverlast. Zo’n bak op je balkon of op de galerij
heeft zelfs in de afgelopen koudere periode al voor veel
overlast gezorgd. De mensen zijn dan ook bang voor wat
de zomer zal brengen. Het op een kier zetten van de
GFT-bak wil wel wat helpen maar zal zeker ook meer
ongedierte aantrekken. In verband met de hoge kosten
wil de gemeente de bakken niet vaker dan eens in de
twee weken laten legen’’.
Natuurlijk zijn er in de wijkkrant in de afgelopen achttien jaar veel aansprekende en ophefmakende onderwerpen aan de orde gekomen. Zo was er bijvoorbeeld
het opmerkelijke verhaal dat de gemeente in de jaren

Om verder maar een greep te doen:

* Snoei-offensief valt slecht bij meeste bewoners: ’Nu
de cirkelzagen en de snoeimessen eindelijk zijn uitgeraasd, is pas goed te zien hoeveel groen in
Paauwenburg is verdwenen’. Maar ruim een jaar later
kon de krant ook berichten dat er 30.000 planten de
grond in gingen om de wijk weer groener en kleurrijker te maken.
* Het zwaar bekritiseerde plan om hier en daar in de
wijk woningbouw ’in te breien’. Met name langs de
Paauwenburgweg en in de Piersonstraat. Bij een protestvergadering was er zo’n overstelpende belangstelling dat de zaal niet alleen bomvol was, maar dat er
zelfs voor de ramen betrokken Paauwenburgers stonden.
* Storm van protesten over de afsluiting van de wandelweg door het tennispark in het Nollebos.
* Tennisclub krijgt bijna half miljoen voor windscherm
en parkeerterrein.
* Wel en geen overlast door hondenpoep. Een inwoner
stelde zelfs voor maximaal tien honden per 1000
inwoners toe te staan.

Kerstmarkt 2013

Ook dit jaar organiseren het Majoraat en de
Vrienden van Paauwenburg een kerstmarkt.
Deze wordt gehouden om en in het Majoraat
op zaterdag 14 december van 13.00 uur tot
18.30 uur. De voorliggende Van Hogendorp- prachtig gekleed kerstliederen ten gehore zal
brengen, zowel op het podium als op de
weg, zal worden afgesloten.
markt.
Er zijn veel kraampjes waarin verschillende
kerstartikelen te koop zijn. De Kerstman zal Voor de kinderen is er dit keer geen lampier ook zijn en kinderen kunnen met de onoptocht. Vorig jaar waren er niet al te veel
Kerstman en eventueel hun ouders op de deelnemertjes, maar nu is er als leuk alterfoto. Verder treedt het Dickenskoor op, dat natief een poppenkast, met als spel: ’de
Zeilmarkt 10
4381 BS Vlissingen
Tel.: 0118-42 05 55
Fax: 0118-42 05 56
www.dourlein.nl
info@dourlein.nl

voor jong en oud
buitenspelen

zestig verwachtte dat Paauwenburg binnen afzienbare
tijd 18.000 inwoners zou tellen en dat er in de wijk
zeven kerken, zeven scholen en 27 winkels zouden
komen.

Dourlein Accountants & Adviseurs

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

Arno en Annemiek

* De gevaarlijke verkeerssituatie bij de scholen.
* Portiekflats in Paauwenburg gered van de sloop.
* Komst van winkelcentrum ’Hart in de wijk’ niet langer alleen maar een luchtkasteel.
* Enorme groei van ganzenpopulatie.

Niet gerealiseerd

Maar ook publicatie over onderwerpen die toch niet
doorgingen:
* Verlengde Nolledijk als Vlissingse pier.
* Reptielenzoo komt bijna zeker in Westduinpark.
* Manege Scheldestad onhoudbaar aan drukke
Gerbrandystraat (eerste publicatie over dit onderwerp al in 1998).
* Theo Thijssenschool en Paauwenburgschool samen
in één gebouw.
* Plannen voor gezondheids- en welzijncentrum in
Paauwenburg (had in het Open Hof moeten komen).

Jaco Simons

Van hoog niveau waren de bijdragen van Jaco Simons
over verschillende facetten van de geschiedenis van
Walcheren met name van Paauwenburg en omgeving.
Zijn verhalen waren vrijwel altijd geïllustreerd met bijzondere foto’s, tekeningen en kaarten..
Nieuws in de wijk zal er altijd volop blijven en daarom is
het jammer dat de wijkkrant Klaver Vier zal verdwijnen.

Kerstman is zijn… kwijt’. Door te kijken en
te luisteren, kunnen de kinderen te weten
komen wat hij kwijt is.
Dus ouders: neem jullie kinderen mee, er is
wat voor hen te doen.
Bij de ’huisjes’ kan weer genoten worden van
lekkernijen, zoals erwtensoep en lekkere
drankjes en ook in het Majoraat is er veel te
koop.
Zie voor de tijden van de verschillende evenementen op deze dag de posters die op de
huisjes aangebracht zijn.

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, tel.: 0118/485666: 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 Majoraat
Ma.morgen 10.00-12.00 senioren bridgemorgen
Ma.middag 13.30-15.30 senioren creamiddag

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

Di.morgen
09.30.-11.30 computerles dhr. Keulemans
Di.avond
19.30-21.30 crea diverse technieken
1e woe. v mnd 10.00-12.00 computer overleg;
3e woe. v.d. mnd. op afspraak
Activiteiten door anderen in het Majoraat

Ma.middag zanggroep ’Zokantook’
tel. 0118-463250
Ma.middag bridgegroep Scaldis, 13.30-16.30, (Ter Reede)
Ma.avond bridgegroep Scaldis, 19.30-22.30, tel. 0118-473096

Bijzondere activiteiten Stichting Majoraat

10.00-12.00
13.30-16.00
13.30-16.00
10.00-12.00
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+
21 dec. 19.30 uur:

14 dec. 13.00-18.30 uur: Kerstmarkt

Falckstraat 2

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

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

cabaretgroep Out of Controle
koersbal
darten
computer begin. Jan Melse
line-dance
koor de Zilvermeeuwen
koersbal

Kerst-Special Zokantook

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

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: 28 dec.: Sjerrie Denz. 2014: 25 jan.: Duo Alain & Kelly; 22 febr.: Excess; 31 maart: Sjerrie Denz; 26 april:
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.:
18 december 2013

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

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

BEZORGING: Kees de Jonge: 46 20 34

Oplage: 2850 exemplaren

OPMAAK: Ali Rozeboom; Izaak Brunke
AQUISITIE: Huib van Kessel

LPV
LOKALE PARTIJ VLISSINGEN

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

FOTOGRAFIE: Fons Wijnacker

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

Colofon

(Advertentie)

De LPV is de grootste partij in
de gemeenteraad van
Vlissingen. Dat komt doordat
de LPV als beste weet wat er
in Vlissingen moet gebeuren.

De LPV zit in het stadsbestuur en werkt hard aan verbetering van de financiële positie, behoud van voorzieningen
voor de zwakkeren in onze samenleving én een gezond klimaat voor alle actieve mensen in onze stad. Wij spannen
ons in voor een gezond en toekomstgericht leefklimaat in
álle delen van Vlissingen, ook in uw wijk!

Om dat ook in de volgende raadsperiode goed te kunnen
doen - er zijn verkiezingen in maart 2014 - zoekt de LPV
nadrukkelijk naar mensen die in de gemeenteraad hun dorp
en wijk willen vertegenwoordigen. Die actief betrokken willen zijn bij alles wat hun leefomgeving aangaat - en daar
aan willen bijdragen.
Ook u kunt meebesturen: via de LPV heeft u direct toegang
tot het hoogste orgaan van de stad: de gemeenteraad.

Wij zijn op zoek naar betrokken mensen in Paauwenburg.
Vrouwen en mannen met gezond verstand die het beste
met hun deel van de stad voor hebben. Die willen wij graag
in de volgende raadsperiode bij het reilen en zeilen van
Paauwenburg, en natuurlijk heel Vlissingen, betrekken en
als volksvertegenwoordigers hebben!

De LPV voert een onafhankelijke koers, zonder dogma’s en
wordt niet zoals de landelijke partijen van “bovenaf” geleid,
maar hier, in Vlissingen, door u en alle andere Vlissingers.

Als u daar meer over wilt weten dan kan dat: Bel of mail
met een van de onderstaande raadsleden of kom naar een
fractievergadering van de LPV, die zijn openbaar en u kunt
gelijk meepraten. Dan ziet u met eigen ogen hoe het werkt,
echt werkt! Graag tot ziens!

Mark Weug
Wim Hirdes
John Dooms
Pim Kraan
Rudi Gomperts
Jan Kleinepier

mark@weug.nl
whirdes@zeelandnet.nl
johndooms@zeelandnet.nl
pimkraan@zeelandnet.nl
rgomperts@zeelandnet.nl
j.kleinepier@zeelandnet.nl

06 53 312572
06 15 237163
06 23 131192
06 53 265013
06 14 199230
06 13 617109

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

Een veelzijdige
collectie
damesmode

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

Klaver Vier zwicht niet voor censuur
Vrienden van Paauwenburg bang voor kritiek

Na 19 jaar verschenen te zijn, is het afgelopen met de Paauwenburgse wijkkrant Klaver
Vier. Althans, het ziet er niet naar uit dat nieuwe samenstellers kunnen worden gevonden. De redactie, vormgeving en administratie stoppen er mee. Al enige tijd werden de
vrijwilligers geconfronteerd met een tekort aan deskundige en gemotiveerde opvolgers, zodat steeds van jaar tot jaar besloten werd: doorgaan of niet? Voortzetting van
de krant werd echter onmogelijk door een besluit van de organisatie waar de wijkkrant
formeel onder valt: de Stichting de Vrienden van Paauwenburg.
De eisen van deze stichting waren: u wordt afgesplitst
van onze organisatie en u ziet het maar te rooien met
een lagere financiële bijdrage. Én daar kwam een eis bij:
het laatste nummer van de krant mag alleen gedrukt
worden als wij de inhoud hebben goedgekeurd!
Voor deze censuur zijn de vrijwilligers van Klaver Vier
niet gezwicht: 19 jaar is deze krant uitgegeven als onafhankelijk medium, geschreven volgens principes van
objectiviteit, hoor en wederhoor. Het zou te dwaas zijn
om het laatste nummer te laten ’goedkeuren’ door een
aantal bestuursleden die alleen maar bang zijn dat ze
kritiek te verduren krijgen!

Achtergronden

Klaver Vier is jaren geleden, samen met enkele andere
activiteiten (bijvoorbeeld de toenmalige Koninginnedag)
ondergebracht bij de Stichting Wijkcentrum Paauwenburg, Open Hof. Dat gebeurde vanuit het idee verband te
brengen in de sociaal-culturele activiteiten in Paauwenburg én om alle activiteiten een juridisch dak boven het
hoofd te geven, oftewel te zorgen voor rechtspersoonlijkheid. Dit laatste is noodzakelijk in verband met het verkrijgen van gemeentesubsidie.

Bij de verkoop van het wijkcentrum is de stichting opgeheven en is een nieuwe ’Stichting de Vrienden van
Paauwenburg’ opgericht, die ook de beschikking mocht
houden over de financiële middelen.
De redactie van Klaver Vier was binnen de stichting onafhankelijk volgens journalistieke principes, vastgelegd in
documenten van de zelfde stichting.

De redactie heeft zich daarom steeds teweer gesteld
tegen inmenging in haar verantwoordelijkheid, zelfs als
die afkomstig was van het stichtingsbestuur zelf, dat
zich, aldus een recente mail aan de redactie beschouwde als de ’baas’ van de redactie, van een groep vrijwilligers dus!

Vijfmaal per jaar een wijkkrant uitgeven zoals Klaver Vier
is een zeer intensieve vorm van vrijwilligerswerk. Een
artikel laat zich niet zomaar schrijven, maar het vereist
voorbereiding: inlezen in de materie, interviewen, telefoneren enz. Er zit gemiddeld een dag werk in een
belangrijk artikel, al was het maar omdat de gemeente
Vlissingen de deur voor de media tegenwoordig gesloten
houdt, of slechts op een kiertje zet. Ook het opmaken

van de krant vergt veel tijd en is een vorm van puur vakmanschap, temeer doordat veel advertenties door onze
vormgevers worden opgemaakt.
De volledige administratie wordt door een medewerkster
van de krant verzorgd: agenda’s en verslagen van vergaderingen (minstens tien per jaar); planningsschema’s
voor deadlines en drukkerij en de financiële administratie, d.w.z. het opmaken en verzenden van de rekeningen en rappelleren bij niet betalen.
Ook voor de acquisitie is er een medewerker die jaarlijks
bestaande adverteerders benadert en achter nieuwe aan
gaat.
En dan hebben we nog een fotograaf en een coördinator
bezorging die regelt dat een aantal mensen de krant
rondbrengt, tegen een geringe beloning.
Als we al deze werkzaamheden bij elkaar optellen dan
komen we uit op ongeveer 1800 uur per jaar, op hboniveau. Dit betekent dat de medewerkers van de krant
bedrijfsmatig gezien voor ongeveer 75.000 euro aan vrijwilligerswerk hebben geleverd en dit nog afgezien van
het feit dat ze altijd hebben gewerkt met ’eigen gereedschap’: computers, printers, software en foto-apparatuur.
De totale kosten van de krant zijn dit jaar opgelopen tot
ca. 8000 euro; hiervan komt via advertenties rond 6000
euro binnen. Er is dus een tekort van ongeveer 2000
euro. Er is wel eens gezegd: ’Voor een paar duizend euro
subsidie wordt 75.000 euro aan vrijwilligerswerk ingekocht’.
Tot verleden jaar werd dit tekort betaald uit de subsidie
die de Stichting Vrienden van Paauwenburg ontvangt van

Paauwenburg krijgt mooie acht
Bewoners vrijwel unaniem in hun oordeel

Hoewel er altijd wel wat te verbeteren valt, moeten veel Paauwenburgers toch even
nadenken als ze de vraag krijgen: ’Wat dan?’. Eigenlijk komen er geen problemen naar
boven die verhinderen dat bewoners de wijk als gemiddeld rapportcijfer een acht
geven, zo bleek uit een rondgang van deze krant.
Wat al vaker uit onderzoek is gebleken en ook uit een analyse van deze krant over huizenaanbod en prijzen, is dat Paauwenburg kan worden beschouwd als de aantrekkelijkste wijk van de gemeente Vlissingen, als we even het ook zeer positieve cijfer van
het dorp Ritthem buiten beschouwing laten.
Een paar reacties die verder gaan dan kleine verbeteringen sprongen er uit.
Tamme Seijnstra vraagt zich nog steeds af waarom de
Paauwenburgweg zo breed is aangelegd dat hij uitnodigt
tot autoracen. Bovendien klopt het juridisch niet dat op
het aangegeven fietspad ook een bushalte ligt. En aan de
zijde van de bebouwing ligt een parkeerstrook. Dat is
dus geen fietspad, maar het wordt wel als zodanig
gebruikt. Hij geeft een 9 voor het woonklimaat van
Paauwenburg.

Suus Zabicki: ’Bij verkoop van een groot huis, is het

jammer dat er in Paauwenburg geen kleine huizen
beschikbaar zijn, leeftijdsbestending en gelijkvloers, terwijl ik deze wijk toch een 8,5 geeft’.

Conciërge er bij

Firi den Hoedt geeft een 8, want ze heeft het prima naar
haar zin. ‘Ik woon al 47 jaar in deze wijk en ben begonnen in een flat in de Schaepmanstraat. De huur bedroeg
toentertijd 135 gulden per maand, inclusief CV en warm
water en je kreeg er ook een conciërge bij!’
Een ’acht’, zo vindt Monique Schoonen, want de voor-

zieningen zijn goed en dat geldt algemeen ook voor het
onderhoud. Wel zou ik graag zien dat sneeuw wat beter
wordt opgeruimd. Trouwens, kan het grondwaterpeil wat
zakken, opdat de kruipruimten droog blijven?’

Emmy de Nooijer komt niet aan een acht toe en geeft
een zeven.’De gemeente moet óók rommel opruimen in
brandgangen en niet alleen wegvegen wat in het zicht
ligt. Bovendien zouden ouders kinderen moeten leren
hun snoeppapiertjes, flesjes en zo niet op straat te gooien, maar in een prullenbak’.

Janny van de Pool: ’Ik geef deze prima wijk een acht. Ik
heb nog wel een wens. Het met de fiets oversteken vanaf
de Paauwenburg, linksaf naar de Van Woelderenlaan is
lastig omdat de aansluiting op het fietspad veel te smal
is. Makkelijk op te lossen door de zaak wat te verbreden,
toch?’.

Colijnstraat beetje groener

Tineke Pieters gaat ook voor een 8,5. ’Het is een
prachtige wijk, gewoon de beste van Vlissingen met veel
voorzieningen en groen. Ik merk wel dat er hier en daar
tegels in het trottoir los liggen. Dat kan vervelend uitpakken voor mensen die wat slecht ter been zijn en ook
voor jezelf trouwens als je even niet oplet’.

Nicole Schellekens: ’Wij wonen hier prima naar onze
zin. Paauwenburg is voor mij een zeven waard. Er zou
wat kunnen worden gedaan aan de pleintjes, waarvan er

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

Een vraag van de kant van de redactie naar de
financiële positie van de stichting (die niet onbemiddeld is) teneinde eventueel tijdelijk extra bij
te dragen in afwachting van betere tijden, is niet
beantwoord door het stichtingsbestuur. De achtergrond hiervan is dat de wijkkrant jarenlang voor
inkomsten heeft gezorgd en dat deze ten goede
zijn gekomen aan de exploitatie van Stichting
Open Hof/Vriendenstichting.
Tenslotte heeft vooral de opstelling van het stichtingsbestuur om de wijkkrant los te maken én
censuur toe te passen de medewerkers van de
wijkkrant behoorlijk geraakt in hun motivering.

De stichting ”de Vrienden van Paauwenburg”
betreurt het dat de wijkkrant ”Klaver Vier” ophoudt
te bestaan. Deze prachtige krant zal in 2014 niet
meer verschijnen. Het is niet gelukt om nieuwe
redacteuren te vinden.
De subsidie van de gemeente was ook niet meer
toereikend. Wij hebben daarom aangeboden uit
eigen kas voor 2014 een flinke extra bijdrage te
leveren, maar op termijn zou er steeds meer bijbetaald moeten worden.
Onze voorstellen om de krant kleiner te maken of
de frequentie terug te brengen van vijf naar vier
keer per jaar, kon de redactie niet waarderen. Daar
hebben wij begrip voor.
Onze stichting stond altijd op afstand van de redactie. Wij hadden geen invloed op de inhoud van de
artikelen. Wij hielpen met het aanvragen van subsidie en het innen van advertentiegelden.
Het bestuur van de Vrienden.
Dit bericht is naar de mening van de redactie
niet geheel juist én onvolledig. Wat met name
ontbreekt, is het besluit van de Vrienden de wijkkrant los te koppelen van de stichting met alle
juridische en administratieve consequenties van
dien. In het artikel ’Klaver Vier zwicht niet voor
censuur’ wordt uitgelegd wat er aan de hand is.

nogal wat zijn in onze wijk. Een aantal is leuk en aantrekkelijk voor kinderen, maar andere zijn gewoon saai’.

Jan van de Velde geeft een acht, want Paauwenburg is
een wijk waar alles is en die er prima uitziet. Ook met de
verkeersveiligheid is het goed gesteld. Even nadenkend
of er nog wat te verbeteren valt: ’Tsja soms stinkt de
watergang achter Open Hof…’.

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

Emte Koudekerke
Emte Vlissingen

Een suggestie van de vriendenstichting om de krant
maar vier keer per jaar uit te geven en toch dezelfde
advertentietarieven te blijven rekenen werd door de
redactie als onzinnig verworpen.
Ook is de wijkkrant niet akkoord gegaan met het verhogen van de advertentietarieven; daar is het de tijd niet
voor.

Bericht van de Vrienden
van Paauwenburg.

Rob Moens vindt Paauwenburg een prima wijk, vooral
omdat in feite alle voorzieningen vlak bij de hand zijn.
’Je hoeft voor het meeste wat je nodig hebt de stad niet
in. Ik heb nog wel een wens: Paauwenburg is een mooie
wijk met veel groen, maar mag het ook wat groener worden in de Colijnstraat? ’Mijn cijfer: een acht’.

Lekker Vers, Voordelig
en Vriendelijk;

de gemeente. Deze subsidie is verminderd en de stichting is niet bereid meer te betalen dan jaarlijks structureel 1000 euro.
En verder zou de eis de krant af te splitsen van de stichting tot gevolg hebben dat de al druk bezette vrijwilligers
een eigen stichting zouden moeten oprichten. Anders
zou men niet als rechtspersoon kunnen handelen;
bovendien zou hierdoor de exploitatie van de krant
alleen maar duurder worden.

(alleen Koudekerke)

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

Eerste wijkdag in Paauwenburg

’We zijn heel blij met de wijkraad. Er wordt best veel gedaan voor de wijk en de ouderen. Ga zo door’. En van die teksten op de inspiratiewand moest de wijkraad blozen!
Op de inspiratiewand konden de bezoekers met een rood of groen briefje negatieve of
positieve zaken melden waarmee de wijkraad aan de slag moet gaan. Er waren 11 positieve en 15 negatieve mededelingen.
De meest klachten betroffen rommel, wildgroei van
groen en slecht plekken in de bestrating. Ook loslopende grote honden waren voor sommigen nogal storend.

Het onderhoud van de brandgangen leverde enkele
klachten op. Een klacht betrof de parkeerplaatsen langs
de Gerbrandystraat die te smal worden beoordeeld. Van
sommige bewoners werden de buitenspiegels van de
auto’s kapot gereed door voorbijrijdende vrachtauto’s.
De wijkraad zal alle klachten nagaan en proberen oplossingen te vinden.

Wijkraad Paauwenburg
organiseerde eerste wijkdag

De positieve briefjes kwamen vrijwel allemaal van wijkgenoten die zeer tevreden zijn met de leefomstandigheden in onze wijk. De wijk werd onder meer beschreven
als ’groene long van Vlissingen’ ’prachtwijk om in te
wonen’.
De kraampjes van de bedrijven en organisaties werden
druk bezocht. Er werd zeer veel voorlichting aan de
bezoekers gegeven. De stand van de wijkraad was meestal leeg omdat de wijkraadsleden zich tussen het publiek
bevonden waar talloze gesprekken plaatsvonden over de
wijk. Nuttig, want men kwam nog meer te weten dan op
de inspiratiewand werd aangegeven.
Een echte tuk-tuk verzorgde de verbinding met het
gebouw van Kipvis. Daar werden modellen getoond van
de 14 kunstwerken die de kunstenaars komende jaren
op de Willem Klooslaan gaan plaatsen. Voor dit kunstproject heeft men de naam ’Ik ben een God’ gekozen
naar de befaamde dichtregel van Willem Kloos.
Aan het eind van de middag werd de uitslag bekend
gemaakt van de tuinwedstrijd en werden winnaars van
de door ROAT georganiseerde voetbalwedstrijd beloond
met een beker.
Tot slot volgde nog een gezamenlijke barbecue waar tijdens de maaltijd nog gezellig kon worden nagepraat.

De inspiratiewand waar veel commentaar in positieve en negatieve zin werd geleverd.

Na het wandelen langs de vele kraampjes konden bij Zorgstroom de
vermoeide voeten worden verzorgd

Messiah - Vlissingse Oratorium Vereniging

Op zaterdag 21 december voert het koor
van de Vlissingse Oratorium Vereniging
(VOV) de Messiah van George Frideric
Handel uit.

Handel schreef dit oratorium in amper 3 weken tijd op
verzoek van het Ierse koningshuis. Het was bedoeld om
geld in te zamelen voor liefdadigheidsdoelen. De inkt
van de partituur was nog niet opgedroogd of het werd in
april 1742 in Dublin uitgevoerd. Het werd een daverend
succes.
In 1749 wordt de Messiah onder leiding van Handel uitgevoerd in het Londense Covent Garden. Het is het begin
van een tot op de dag van vandaag volgehouden traditie.
Ook traditie is dat, in navolging van de Engelse koning,
het publiek bij het Halleluja-koor gaat staan.
Handel heeft zijn Messiah met heel verschillende bezettingen uitgevoerd. Hij heeft daarvoor geen instructies
gegeven. Bekend is een uitvoering door hemzelf met een
koor van 400 zangers. Nog zo’n Engelse traditie is de uitvoering van de Messiah door tientallen koren tegelijk
(ruim 3000 zangers) in de Royal Albert Hall in Londen.
In tegenstelling tot de Matthäus-Passion van Bach is de
Messiah van Handel niet gebonden aan een bepaalde
periode van het kerkelijk jaar.

Foto: Firi den Hoedt

Het is alweer 14 jaar geleden dat de VOV de Messiah voor
het laatst heeft uitgevoerd. De komende uitvoering staat
onder leiding van de huidige dirigent van de VOV, Pim
Overduin.
Medewerking verlenen verder de sopraan Nienke
Oostenrijk, de contralto Margareth Beunders, de tenor
Jean-Léon Klostermann en de bas-bariton Julian
Hartman.
Jos Vogel, de vaste begeleider van de VOV, speelt op het
kistorgel en de klavecimbel en het Holland Symfonie
Orkest zorgt voor de instrumentale begeleiding.
Zaterdag 21 december om 19.30 uur
Sint Jacobskerk Vlissingen
Kerk open vanaf 18.30 uur

Toegangskaarten bij:
Boekhandel ’t Spui Vlissingen
VVV Vlissingen
Tourist Shop Middelburg
www.vlissingse-oratoriumvereniging.nl

Prijzen:
toegang: € 20,t/m 18 jaar: € 10,donateurs / 65+ / CJP: € 17,50

7S\ZWYHR[PQR

Oedeem Therapie
Manuele Therapie
Kinderfysiotherapie
Geriatrische Fysiotherapie

www.fysiopaauwenburg.nl
4HU\LSL;OLYHWPL
6LKLLT;OLYHWPL

2PUKLYM`ZPV[OLYHWPL
.LYPH[YPZJOL-`ZPV[OLYHWPL

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

De barbecue was weer een smakelijk succes. In witte jas Carla
Ploegaert de voorzitter van de wijkraad Paauwenburg.

Voor de modellen van de kunstwerken van Kipvis kunstenaars
bestond veel belangstelling.
Foto: Firi den Hoedt

Stageonderzoek

Veiligheid wegen Paauwenburg

Even voorstellen

Mijn naam is Arthur Vogels, derdejaars student
Verkeerskunde op de Internationale hogeschool
NHTV in Breda.
Ik loop vanaf 26 augustus tot 29 november stage bij
de gemeente Vlissingen op de afdeling Strategie,
Beleid & Projecten. Ik houd me bezig met de verkeersveilige weginrichting van de wegen binnen de
Gemeente Vlissingen.

De opdracht

In samenwerking met de Provincie Zeeland streeft
de gemeente Vlissingen naar het ‘Duurzaam Veilig’
inrichten van de wegen. ‘Duurzaam Veilig’ staat voor
de landelijke standaard voor verkeersveiligheid.
Met behulp van een toets kan ik een weg beoordelen
op de verkeersveiligheid. Ik toets alle 50-kilometer
wegen en een deel van alle 30-kilometerwegen in

Vlissingen. Ik kijk bijvoorbeeld naar de breedte van
de weg, de snelheid die gereden mag worden, de
soorten kruisingen en of er asfalt of bijvoorbeeld
klinkers liggen.

Paauwenburg

In de wijk Paauwenburg worden alle wegen getoetst.
De toets richt zich puur op de weginrichting. Om
ook een beeld te krijgen van de beleving van de veiligheid van de wegen, heb ik gesproken met de wijkraad van Paauwenburg. Beleving is een belangrijk
onderdeel van de verkeersveiligheid.

Op grond van alle verzamelde gegevens presenteer
ik verkeersveiligheidsmaatregelen aan de Gemeente
die bijdragen aan een verkeersveiliger Paauwenburg.
Dit advies wordt uiterlijk 29 november aan de
gemeente gepresenteerd.

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)

ieuws van de wijkraad

door Henk van Vlimmeren

Actie in de Paraplu

ROAT en een aantal vrijwilligers zijn druk bezig geweest
om het interieur van het jongerencentrum de Paraplu,
onder de Open Hof, op te knappen. Er is een sfeervolle,
prettige omgeving ontstaan waar een toenemend aantal
jongeren elkaar kan ontmoeten. Door deze actie kunnen
jongeren van de straat worden gehaald en blijft de wijk
rustig

Schouw

De groep vrijwilligers die enkele malen per jaar in de
wijk rondkijkt waar reparaties en verbeteringen moeten
worden gerealiseerd was ook dit jaar weer actief. Op de
inspiratiewand van de Wijkdag was een aantal rode briefjes aangebracht met problemen in de wijk. De schouwers hebben samen met ambtenaren van de gemeente
al die plekken bekeken. Zo spoedig mogelijk zullen,
waar dat nodig is, verbeteringen worden aangebracht.

Verkeersveiligheid

In de laatste maanden van dit jaar werd op het stadhuis
door een stagiaire een rapport opgesteld betreffende verkeersveiligheid in Vlissingen. Voor het onderdeel
Paauwenburg hebben leden van de wijkraad een aantal
punten met hem besproken. Ook zal zover nodig de lijst
van de inspiratiewand worden geraadpleegd.

Parkeren achter het DOS terrein

Twee jaar geleden heeft de gemeente de wijkraad toegezegd dat na twee jaar de door ons bekritiseerde parkeersituatie achter het DOS terrein zou worden geëvalueerd.
Na een rondvraag bij organisaties en steekproeven bij
het parkeerterrein gedurende de zomermaanden is
gebleken dat het terrein maar ten dele wordt gebruikt.
De wijkraad heeft daarom eind september een aantal
aanbevelingen aan de gemeente gedaan. Als dat tot een
positief resultaat leidt komt er voor de Paauwenburgers
en toeristen hopelijk meer ruimte beschikbaar. Ook
werd door ons gevraagd om meer parkeerplaatsen voor
invaliden te reserveren.

Blikvanger

In de strijd tegen het zwerfvuil worden in overleg met de
wijkraad door de gemeente op strategische plekken in

onze wijk twee blikvangers geplaatst. We hopen dat daarmee de omgeving schoner wordt als voorbijganger hun
blikjes, flesjes en ander klein afval in de blikvanger gooien.

Skatepark

Het Skatepark in het Nollebos is een druk bezocht recreatiegebied waar overlast nauwelijks voorkomt. Er zijn
inmiddels grotere afvalbakken geplaats. Ook is afval uit
de sloot verwijderd en zijn graffiti verwijderd. Voor de
kosten van het verwijderen van de graffiti is inmiddels
contact met de ouders van de daders opgenomen. Ze
krijgen de rekening voor het schoonmaken gepresenteerd.
De schoenen die in een boom hangen blijven daar hangen. Het is een onschuldige traditie die we niet willen
verstoren.

Zout op stoep!

De winter staat weer voor de deur. Er zal ongetwijfeld wel
weer enkele malen een pak sneeuw vallen. Laten we ons
allemaal inzetten om het trottoir voor ons huis sneeuwvrij te maken zodat de mobiliteit niet wordt verstoord,
Oudere mensen en mensen die gebruik moeten maken
van een scootermobiel zullen u dankbaar zijn.

Afscheid

Zoals u elders in deze Klaver Vier heeft gelezen wordt de
krant door allerlei omstandigheden gestopt. De uitgever
van de krant, de Vrienden van Paauwenburg, hebben de
redactie een budgetvermindering opgelegd waaraan zij
niet kunnen voldoen met handhaving van de kwaliteit
van de krant. De exploitatie is inmiddels overgedragen
aan de Vrienden van Paauwenburg en we hopen dat ze
de krant binnen het door hen beoogde budget gaan
voortzetten, zodat wij daar ook in de toekomst met ons
nieuws terecht kunnen. Wij zullen in ieder geval alles in
het werk stellen om de nieuwsvoorziening van de wijkraad te handhaven.

Rest ons nog om de medewerkers van de redactie van
Klaver Vier onze welgemeende dank te zeggen voor een
10 jaar lange professionele en buitengewoon prettige
samenwerking.

Een geheimzinnig cirkel langs Paauwenburgweg

Zomaar van de ene op de andere dag was het verschijnsel in het gras langs de Van Woelerenlaan te zien: een heksenkring, een cirkel van paddenstoelen. In vroegere tijden werd die geheimzinnige kring vaak ervaren als angstaanjagend. Wie er binnenin ging staan, riep gevaar op, bijvoorbeeld van enge ziekten. Sommigen van onze verre voorvaderen wisten het zeker: de kringen werd veroorzaakt door dansende heksen, vaak vermomd als katten, diep in de
duistere nacht. Nu weten we, met dank aan Google en Wikipedia, wel beter. De cirkel wordt veroorzaakt door ondergrondse zwamvlokken, die in zich in alle richtingen verspreiden en daarom soms groeien in een kring rond een
onvruchtbare bodem. De vruchtlichamen, de paddenstoelen, komen vaak in minder dan een dag boven de grond.
Bijvoorbeeld in Engeland ziet men het allemaal wat romantischer. Daar heet een heksenring een fairy ring, een feeënring dus. In de ring dansen daar niet de heksen maar de feeën. Hoe lieflijk kan Engeland zijn…

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 Ben Versluis: 0118-463007.
Of per email info@speeltuinlammerenburg.nl.

Voor informatie over onze speeltuin zie ook www.speeltuinlammerenburg.nl

Een warmtepomp kan ook zorgen voor koelte

’Vroeger waren we een bedrijf dat zich bezighield met het installeren van ’buuze en
puupe’, maar tegenwoordig gaan we veel verder. Als je het goed wilt doen met energiebesparing, moet je de totale woning van onder tot boven bekijken en samenhangende maatregelen treffen op het gebied van isolatie, energiezuinige apparaten en
uiteraard de energie van de zon benutten’. Aan het woord is Erwin Berendsen, directeur van het installatiebedrijf Wolter en Dros.

Berendsen is ook inwoner van Paauwenburg, een wijk
waar hij bewust voor heeft gekozen: ’Mijn vrouw en ik en
onze twee zonen wonen in de mooiste, ruimste en
groenste wijk van Vlissingen op 800 meter van duin en
strand. Er zijn scholen, winkels en andere voorzieningen
zijn ook ruim aanwezig. Het is bovendien een veilige
wijk, ook voor onze jeugd.

Mijn werkadres is in Heinkenszand. Dat is maar 22 kilometer rijden en files zijn er eigenlijk niet. Onze kwaliteit
van leven is goed hier en de relatie tussen gezin, vrije tijd
en werk is in balans’.
Erwin is geboren in Vlissingen en ruim 20 jaar in dienst
van Wolter en Dros, waar hij begon als stagiair. Via verschillende functies is hij nu directeur geworden van dit
bedrijf, dat 330 werknemers telt. Niet alleen zijn arbeidsethos en managementkennis hebben hem zo ver
gebracht - ook zijn Zeeuwse nuchterheid heeft zeker een
rol gespeeld…

’Maatschappelijk ondernemen en duurzame bedrijfsvoering staan bij mij hoog in het vaandel. Ons bedrijf is
steeds gericht op een vorm van werkgelegenheid die het
milieu zoveel mogelijk ontziet’.

Behandeling op afspraak
Brahmslaan 7- Vlissingen
Telefoon 411899

Inmiddels zijn veel isolatie- en opwekkingsmethoden
van energie gemeengoed geworden, maar over de werking van warmtepompen valt nog wel wat te vertellen,
aldus Erwin Berendsen.
Warmtepompen zijn gebaseerd op het principe dat de
natuur zorgt voor afkoeling van een voorwerp dat warmer is dan de omgeving. Dit betekent dat dit voorwerp
zijn warmte aan de omgeving afgeeft.
Zoiets gebeurt bijvoorbeeld in een koelkast: het warme
eten geeft zijn warmte af aan de koude koelkastelementen en die warmte wordt afgevoerd aan de achterkant
van de koelkast.
Een warmtepomp werkt precies andersom: de buitenlucht staat warmte af aan het koelelement en die warmte wordt door de pomp afgegeven in het huis. De warmtepomp pomp dus warmte van een laag niveau op naar
een hogere temperatuur.
Het grote voordeel is dat een warmtepomp warmte
opwekt door ’verplaatsing’ en niet door verbranding. De
pomp gebruikt uiteraard wel elektriciteit.
De warmte wordt getransporteerd via een vloeistofcircuit.
Ook kan het systeem worden ’omgekeerd’: in plaats van
een huis te verwarmen, kan het op warme dagen en
nachten zorgen voor koelte.

Fijne Feestdagen
en een
Voorspoedig
Nieuwjaar

Redactie Klaver Vier
4All-Montage

is uw allround vakman
voor al uw klussen in
en rond het huis

René
Huegen

Wagnerlaan 26
4384 LK Vlissingen
M: 06-55172906
T: 0118-473908

Wat doe wij zoal:
Badkamers/Toiletten
Keukens plaatsen
Kozijnen vervangen
Velux dakramen
Schilderwerk
Latex spuiten
Carports en tuinhuisjes
Tuinaanleg
incl. bestrating
Timmerwerk
EPDM daken
Terrasoverkapping

Email: 4allmontage@zeelandnet.nl - Website: www.4allmontage.nl

Waarom in Paauwenburg?

Voorheen konden ze gebruik maken van een ruimte in
het vroegere gebouw van Scheldemond aan de Adriaan
Coortelaan. Die ruimte hebben zij 17 jaar gehuurd van
de gemeente, maar ze kregen te horen dat het gebouw
op de nominatie stond om afgebroken te worden en ze
moesten uitkijken naar iets anders. Toen kon de vereniging terecht bij ’Ons Plekje’. Dat gebouw wordt gehuurd
door ’Kans Plus’ en zij (onder)verhuren momenteel een
lokaal aan ’WIK’. Dat levert op deze manier voordeel op
voor beide verenigingen.
De wandelclub vindt het een prima locatie. Bij grotere
evenementen en meer deelnemers, zoals de Mars rond
Walcheren of de Ruytermars, waarbij vaak andere wandelclubs vanuit het land of uit België meedoen kan er
gebruik gemaakt worden van een extra lokaal en ook de
keuken. En er zijn geen parkeerproblemen.

’Willen is Kunnen’, kortweg WIK, opgericht op 10 mei
1966 en destijds gevestigd in de Willem III kazerne, is
een Vlissingse wandelsportvereniging die het de leden
mogelijk maakt om zowel in groepsverband als individueel deel te nemen aan eigen wandeltochten, dan wel
deel te nemen aan tochten of wandelevenementen
elders in Nederland en in België.
Jaarlijks wordt er een wandelprogramma samengesteld
en reizen georganiseerd, per auto of per touringcar. Een
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Wandelclub ’Willen is Kunnen’ is sinds
begin 2012 gevestigd in het gebouw van
’Ons Plekje’ aan de Falckstraat. Dus deze
rubriek gaat dit keer niet over een persoon, maar over deze vereniging.

VLISSINGEN

leuke bijkomstigheid is dat introducés ook welkom zijn.
De laatste jaren is het mogelijk dat er vijf keer per jaar
met een gemiddelde van 50 personen een bus vertrekt
voor een wandelevenement.

Jaarlijks worden de volgende tochten georganiseerd: de
Ruytermars, de mars rond Walcheren, de Pannekoektocht en de Winter- en Lentetocht. Verder is er iedere 1e
en 3e woensdag van de maand een recreatiewandeling
van 5 of 10 kilometer. Gestart wordt er altijd bij ’Ons
Plekje’ en na afloop staat daar de koffie klaar. De organisatie ligt bij het bestuur, bestaande uit 5 personen en
zij vergaderen iedere 6 weken.

De Vierdaagse van Nijmegen is een evenement waar een
aantal leden van de vereniging aan deelneemt. Dat
gebeurt dan in samenwerking met de twee andere wandelsportverenigingen op Walcheren: De Vrolijke Tippelaars en Vereniging ’t Zand.
Laatstgenoemde kan namelijk slaapplaatsen regelen in
een boerderij in de buurt van Nijmegen. Dat is een heel
gezellig gebeuren. Vooral het contact en het slapen op
een rijtje in de stal!

Wat ook een gezellig gebeuren is, is de jaarlijkse feestavond! Soms met een bingo, een hapje en een drankje.
En bij deze wandelsportvereniging staat gezelligheid
voorop!

Straatnamen verklaard

De Fie Carelsenlaan

Deze straat is te vinden in het noorden van onze wijk, één van de nieuwste straten.
Wanneer men over de Paauwenburgweg noordwaarts gaat is de Fie Carelsenlaan de
laatste straat aan de rechterkant. Fie Carelsen was de artiestennaam van Sophia de
Jong, geboren te Amsterdam op 5 april 1890. Haar moeder ging op dertigjarige leeftijd
bij het toneel, dus Fie groeide op in een milieu van toneelspelers. Haar eerste rol
speelde zij al toen ze nog maar drie jaar oud was.
Ze trouwde in 1913 met Louis Pisuisse. (Hij was in
Vlissingen geboren.) Zij ontmoetten elkaar in 1908 in
Soerabaja in Nederlands Indië. Hij maakte een tournee
met zijn eerste cabaretensemble De Kattebel; zij was
actrice bij het Nederlandsch-Indisch Tooneel. Ze scheelden tien jaar. Pisuisse was op dat moment nog getrouwd
en vader van twee kinderen en al een beroemdheid. Fie
was achttien jaar en pas aan het begin van haar carrière.

Na hun eerste ontmoeting schreef hij haar een brief:
Hooggeachte Mejuffrouw Carelsen, tracht mij ’n niet al te
overdreven type te vinden en mij niet te erg uit te lachen,
nu ik in onze nadere kennismaking van gisteravond aanleiding zoek om U te schrijven niet alleen maar zelfs om
U een gunst te verzoeken. Zou ’t nu heusch niet mogelijk zijn dat U vandaag midden tusschen naaisters, kappers en repetities in nog ’n uurtje voor mij -maar dan
ook voor mij alleen- reserveerde? Fie ging in op zijn uitnodiging, begon een verhouding met hem en trad vervolgens een aantal keren op in het cabaret De Kattebel als
’diseuse à voix’.

In 1909 vertrok ze naar Nederland om te proberen daar
als actrice aan de slag te komen. Zoals veel toneelspelers
dat deden nam zij haar intrek in een artiestenpension in
Amsterdam: Pension Das aan de Leidsekade, waar nu
Americain staat. Pisuisse bleef haar regelmatig schrijven,
eerst uit Indië, later ook vanuit de vele steden die hij met
zijn Cabaret Pisuisse aandeed. Ze trouwden in 1913 en
hij trok bij haar in, nog steeds in Pension Das. Daar woonden ze enkele jaren, samen met de poezen Moortje en
Flipje. In 1925 werd hun huwelijk ontbonden.
Zij speelde 1925/1926 bij het Odéon-gezelschap. Daarna speelde zij bij het Hofstadtooneel. Het 25-jarig toneeljubileum vierde zij met de titelrol ‘Mata Hari’.

In 1935 ging zij met het gezelschap van Cor Ruys naar Indië. In de jaren 1938-1947 was zij verbonden aan het
Residentie Tooneel. In 1947 richtten Cees Laseur en Paul Steenbergen De Haagse Comédie op, die als bespeler van
de Koninklijke Schouwburg het Residentie Tooneel opvolgde.
Fie Carelsen zou tot haar afscheid in 1958 aan dit gezelschap verbonden blijven. Op 20 februari 1948 vierde zij in
de titelrol van ‘Die lieve Christabel’ haar 40-jarig toneeljubileum, waarbij ze een hoge onderscheiding ontving. Op 8
februari 1958 nam zij na vijftig jaar afscheid van het toneel.
Fie Carelsen overleed in haar slaap aan een hartaanval op 21 juli 1975 te Den Haag.

De secretaresse van de Vlissingse wandelvereniging ”Willen Is Kunnen”: Hanny Montenarie.

Daarom in Paauwenburg
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Cluster van buitenplaatsen

Hof Westerbeek

door Jaco Simons

Bijna 300 jaar geleden werd de tweedelige Walcherse Arkadia (1715 en 1717) van Mattheüs Gargon
gepubliceerd. De auteur laat in zijn boek, op een verhalende wijze, een fictief reisgezelschap per koets
over Walcheren toeren. Een fragment uit het tweede deel van de Arkadia gaat als volgt: ”Niet verre [van
Der Boede] waren zy [het reisgezelschap] gereden, of Ewoud [één van de reizigers], ziende ter rechterhand Hof aan Hof en voor [zich] uit, drie of vier hooge Torens nevens eenige Huizinge in ’t geboomte, begon weder te vragen, wat dit voor Plaatzen [landgoederen] waren, en of het gantse [gehele] Land
hier in [uit] Lusthoven [buitenplaatsen] en Heeren-huizen bestond”. Het personage Ewoud verbaast
zich er dus over dat er zo’n grote hoeveelheid buitenplaatsen is te bewonderen ten (zuid)westen van
Der Boede.
Het gaat in dit fragment over de cluster van buitenver- van Carel van de Putte, alweer een zeeheld. Na
blijven tussen de huidige Rondweg Koudekerke en de Boesschots dood, in 1733, gingen zijn eigendommen
Vlissingse Paauwenburgweg. Van al die landgoederen over op zijn weduwe.
staat tegenwoordig alleen Der Boede nog overeind. De Westerbeek was halverwege de achttiende eeuw een
bekende Villa Moesbos, tegenover Der Boede gelegen, voornaam landgoed dat zich in aanzien en omvang kon
wordt niet genoemd door Gargon omdat die in 1717 nog meten met het grote en aloude Der Boede. In de hoogniet bestond. Gargon doelt in zijn tekst verder op de tijdagen van Westerbeek stonden er maar liefst drie huiallang verdwenen buitenplaatsen De Triton, Westerbeek, zen op het grondgebied. Bij deze buitenplaats moeten
Anderwijk, Lammerenburg en Paauwenburg.
het landhuis Moesbos en het zogeheten speelhofje
Fleurenburg daarom in één adem worden genoemd.
Westerbeek
Beide zijn in vorige edities van Klaver Vier de revue al
In dit artikel wordt Westerbeek uit de cluster genomen. gepasseerd. (Klaver Vier, 2013, nrs. 3 en 4) Als we de
Hof Westerbeek was gelegen op de plek waar nu tuin- kaart van Walcheren van de cartografenbroers Hattinga
centrum Intratuin staat. Het herenhuis, het hart van de uit circa 1750 raadplegen, zien we mevrouw Boesschot
buitenplaats, stond op de grens van het grondgebied van vermeld staan bij Hof Westerbeek. (illustratie)
het tegenwoordige hotel-restaurant Huys ter Schelde en
het afleveringsterrein van Intratuin. (zie plattegrond) Ontmanteling
Een ander vast onderdeel van een buitenplaats, de boer- Nadat de weduwe Boesschot was overleden (1757), werd
derij met zijn boerenwoning, - schuur en bijgebouwtjes, haar hof, inclusief Fleurenburg, verkocht. Moesbos bleef
bevond zich direct aan de toenmalige Vlissingse Kleiweg. buiten schot, want van dit in 1745 opgerichte landhuis
Dat is nu de plek waar het huis aan de Galgeweg num- was niet de weduwe, maar waren haar dochter en
mer 5 staat.
schoonzoon de eigenaars; een soort ’status aparte’
Op 23 februari 1703 kwam Hof Westerbeek op naam te binnen het geheel. Er meldde zich in 1757 een tweetal
staan van Philibert (van) Boesschot. Hij had het bezit kopers. De uit Vlissingen komende koopman Daniël
van de Middelburgse koopman Abraham Dubuisson Sanders en zijn West-Souburgse evenknie Pieter Tapper
overgenomen. Of Westerbeek al in die tijd was uitge- zagen er brood in om in het stuurloos geworden
groeid tot buitenplaats of alleen een boerderij bevatte, is Westerbeek te investeren.
moeilijk te achterhalen. We weten dus niet of Boesschot Helaas liep het niet goed af met het ooit zo deftige buide grondlegger was of dat hij een bestaand landgoed ten. Sanders en Tapper lieten het landgoed uit elkaar
kocht.
vallen. Niet alleen in figuurlijke, maar voor wat betreft
Boesschot had zijn sporen verdiend als zeevaarder. De het herenhuis ook in letterlijke zin. Eerst verkochten de
in de inleiding aangehaalde Mattheüs Gargon schrijft twee investeerders in november 1758 Fleurenburg aan
verder in zijn boek specifiek over Westerbeek en de Koudekerkse landman Willem de Smidt. Daarna kwaBoesschot: ”[De buitenplaats Westerbeek], die aan het men, volgens een akte van 2 februari 1759, de boerderij
einde van de lange dreef een schoon Huis vertoonde, van Westerbeek en een deel van de bijbehorende gronheeft een schoonen en net beplanten Hof achter, en een den in handen van een schoonzoon van Tapper, landgrooten vruchtbaaren boomgaard op zyde, en komt den man Cornelis Oreel uit Klein Abeele. Er wordt in de
Heer Boesschot toe, die na schipbreuk geleden, en eene genoemde akte bovendien gerept over ”het herenhuis
oogschijnlijke dood voor ’t land ontworstelt te hebben, op dit hof Westerbeek nog staende, dog verkogt om afgehier zyne rust en verlustinge zoekt”. Eenmaal terug op broken te worden”. Kennelijk was er een koper gevonvaste bodem, bekleedde Boesschot de functie van sche- den die de ontmanteling van het herenhuis voor zijn
pen bij de ’landvierschaar der stad Vlissingen’, een rekening ging nemen. De verkoop van de sloopmateriarechtsprekend orgaan. Philibert Boesschot was in 1715 len leverde immers geld op, zeker in een tijd waar alles
getrouwd met Catharina Johanna van de Putte, dochter werd hergebruikt. Omdat het hart van het landgoed ver-

Plattegrond van een gedeelte van Vlissingen en Koudekerke. Het herenhuis van Westerbeek stond op de grens van het grondgebied van het
tegenwoordige hotel-restaurant Huys ter Schelde en het afleveringsterrein van Intratuin. Die plek wordt door het rode cirkeltje aangegeven.

Woning of huisvesting niet naar wens?
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Titelpagina van de Walcherse Arkadia van Mattheüs Gargon.

loren ging, raakte Westerbeek zijn status van buitenplaats kwijt. Cornelis Oreel was slechts korte tijd actief
op het boerenbedrijf van Westerbeek. Al in 1763 nam de
Middelburgse koopman Pieter Lucas Grijmalla de boerderij van hem over. Grijmalla had overigens in datzelfde
jaar ook landhuis Moesbos gekocht. Als gevolg van die
laatste transactie kwam aan de familieband op
Westerbeek, die de dochter en schoonzoon van de
Boesschots tot dan toe hadden vertegenwoordigd, een
einde.
Hoewel hij Moesbos behield, besloot Pieter Lucas
Grijmalla in 1786 boerderij Westerbeek af te stoten,
waardoor landbouwer Jan Bol in beeld kwam. Om de
koop financieel rond te krijgen sloot Bol een hypotheek
af bij de verkoper van het onroerende goed. Een dergelijke overeenkomst was destijds heel normaal.
Rond 1807 kocht Oost-Souburger Jean Baptiste
Alexandre de boerderij van Jan Bol. Alexandre was
investeerder in onroerend goed en verkocht de boerderij in 1813 door aan Izaak van de Sande. Deze Vlissinger
was afkomstig van een vermogende familie. Diverse
bronnen brengen hem in verband met meerdere beroepen: koekebakker, slachter, koopman en winkelier.

In 1830 had jhr. mr. Anthony Pieter van Doorn interesse in de boerderij. Anthony Pieter bewoonde in die periode de buitenplaats Moesbos en nam de oude boerderij
van Westerbeek over van Van de Sande. Opmerkelijk
genoeg blijkt die boerderij volgens de notariële transportakte opeens ‘De Vriendschap’ te heten. Het boerenbedrijf was kennelijk door Van de Sande hernoemd.
Waarom? Die vraag blijft vooralsnog onbeantwoord.

Na het overlijden van Anthony Pieter van Doorn in 1870
werd gestart met de nieuwbouw van een villa op
Moesbos. Dat geschiedde op initiatief van de zoon van
Anthony Pieter, jhr. Johan Adriaan Hendrik Cornelis van
Doorn. Naast Villa Moesbos werd een nieuwe boerderij
gebouwd. De oude boerderij van Westerbeek, ofwel ’De
Vriendschap’, zal hierdoor overbodig zijn geworden en
werd afgebroken. Het einde van Westerbeek was hiermee definitief geworden.

Fundamenten

Eén van de vroegere eigenaren van Intratuin wist enige
jaren geleden te vertellen: ”Bij de uitbreiding van
Intratuin - het bedrijf dat in handen is van mijn zoon en
mijn neef - heb ik meegewerkt aan de aanleg van onder
meer een waterleiding. Dat was op de plek waar nu de
afleveringen van het tuincentrum plaatsvinden, dus aan
de oostzijde van het bedrijf. We stuitten toen op oude
funderingen. Interessant om te horen dat we destijds de
resten van de oude buitenplaats Westerbeek hebben
geraakt”.

Het is duidelijk dat bodemonderzoek hier zeker resultaat zou opleveren. Een dergelijk onderzoek ligt in de
nabije toekomst echter niet voor de hand. Alleen al de
huidige economische omstandigheden zullen dat niet
toelaten.
Met dit artikel is Hof Westerbeek uit de vergetelheid onttrokken. Misschien is dit de eerste stap naar een vervolgonderzoek.

Fragment uit de kaart van Walcheren van de gebroeders Hattinga, ca. 1750. Hof Westerbeek bevindt zich tussen Hof Anderwijk en Hof
Moesbos.

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!
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
Inkt op uw bord

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

Ze stonden zo mooi te pronken in het gras langs de Sloeweg. Toen kwam daar de man
met de grasmaaier die zonder pardon met zijn grommende machine hun koppen er af
sneed. Het was het einde van een flink aantal Geschubde Inktzwammen die in oktober
in de berm van de Sloeweg groeiden.

De geschubde inktzwam (Coprinus comatus) is in ons
land de meest voorkomende inktzwam van de honderd
soorten die in ons land groeien. Het is een zwam die
vaak in groepjes in bermen en grasland voor komt.
De zwam heeft een wollig geschubde hoed en een holle
breekbare steel. Geopende inktzwammen geven een
inktachtige substantie af. Bij de jonge inktzwam is de
hoed 5 - 15 cm hoog en is wit tot lichtbruin van kleur.
De holle steel kan 20 cm hoog worden en is voorzien van
een beweegbare ring.
De jonge exemplaren zijn heerlijk als voedsel. Hij moet
echter direct na het plukken worden verwerkt. (zie
kader). Omdat de inktzwam zo goed smaakt werden ze
tot voor kort gekweekt voor consumptie. Men gebruikte
daarvoor dezelfde techniek die wordt gebruikt voor het
kweken van champignons. In Vlaanderen waren tot in de
jaren 90 gekweekte exemplaren te koop als halfconserven onder de naam ’sperziekoppen’.
De inktzwam is niet meer eetbaar als er een verkleuring
optreedt. Er ontstaat dan een onappetijtelijke zwarte
smurrie.
Bij het zoeken naar inktzwammen moet men goed
opletten dat niet de kale inktzwam (Coprinus atramen-

tarius) wordt geplukt. Want die is giftig als men 72 uur
voor of na het eten alcohol gebruikt. De kale inktzwam
is grijzer en gladder en heeft geen schubben.
Bij het verzamelen van alle soorten paddestoelen moet
men zich realiseren dat de paddestoelen eigendom zijn
van de eigenaar van de grond waarop ze groeien. De
meest boswachters staan het plukken wel toe, tenzij de
hoeveelheid die wordt geplukt zo groot is dat ze wellicht
voor de handel bestemd zijn. Vooral mensen uit OostEuropa, waar het verzamelen van paddestoelen een
nationale sport is, hebben moeite om dit te begrijpen.

Niet alleen de goede smaak van de geschubde inktzwam
is belangrijk. De zwam is ook rijk aan kalium. magnesium en calcium en bevat ook nog sporenelementen als
ijzer, mangaan, zink en koper. Daarbij bevatten ze ook
nog vitaminen als niacine, riboflavine en thiamine.
U kunt al deze gezonde componenten ook nuttigen zonder paddestoelen te plukken. Negentig capsules inktzwam extract in een potje kunt u kopen voor het schappelijke prijsje van 28,95 euro.
Dan toch maar zelf gaan verzamelen!
Eet smakelijk

Telefoon/Fax 0118 - 465454

Observaties

Hulp onder vreemd gesternte

door Jan van ’t Eiland

In Vlissingen (en Middelburg) worden mensen die met minimale middelen door het leven moeten, doorverwezen door een instantie die haar naam ontleent aan een fictieve levensgenieter die ’meer, meer en meer’ als
motto heeft. Het is een van de drie musketiers in het verhaal van Alexandre Dumas, namelijk Porthos, liefhebber van wijn, vrouwen en eten.
Jong en oud die hulp nodig hebben op het gebied van werk, inkomen, zorg of vormen van bijstand, kunnen
zich wenden tot een loket, ook ’Porthos’ genaamd. Dit loket biedt zelf geen feitelijke hulp, maar het verwijst
naar waar je wezen moet, naar een ander loket dus.
Geen idee waarom voor de naam Porthos is gekozen; zou misschien ’portus’ zijn bedoeld, haven, of gewoon
’portiek’?
En dan is er ook ’Orionis’, de gemeenschappelijke regeling van de gemeenten Vlissingen, Middelburg en Veere,
perifeer gevestigd in het voormalige PZC-gebouw in de zogenaamde Vlissingse Kenniswerf. Orionis is in de
plaats gekomen van wat vroeger de sociale dienst heette. Bij Orionis moet je zijn voor bijstand, schuldhulpverlening, allerlei regelingen op het gebied van werk en inkomen en wat eigenlijk wel grappig is, je kunt er ook
melden dat je fiets is gestolen…
Het is wel wat vreemd dat je geen rechtstreeks antwoord krijgt als je ’spreekuren’ intypt op de zoekmachine
van de website van Orionis. Je wordt dan gevraagd om een emailadres en een wachtwoord. Zo geheim kan een
spreekuur toch niet zijn?
Maar wat vooral vreemd is, is de naam van de organisatie; waarom wordt de sociale dienst naar een sterrenbeeld genoemd?
Een kennis wist trouwens het antwoord: ’Omdat’ie zo ver weg zit natuurlijk!’
Een aantal maanden geleden is een boek verschenen ’De brievenbus van mevrouw De Vries’. Stephan
Steinmetz beschrijft hierin hoe hij zijn hulpbehoevende buurvrouw heeft geholpen met het schrijven van brieven, het invullen van formulieren, kopiëren van documenten, aanvragen van pasjes enz. enz. In acht jaar tijd
heeft dit tot tweeduizend brieven geleid.
’Zorgwekkend (Trouw 23 februari 2013), hoe overheid en semi-overheid functioneren in dit land, aldus
Streinmetz. ’Op een zeker moment hebben organisaties en instellingen besloten: we gaan niet meer bij de burger langs, we bellen niet, we kijken niet wat voor de burger van belang is, we doen alleen wat goed is voor onze
organisatie. Het persoonlijk contact is er de afgelopen tien jaar vakkundig uitgesneden’.
Het boek is een pleidooi voor de terugkeer van het klassieke maatschappelijk werk: goed geschoolde maatschappelijk werkers in plaats van websites met veel gestelde vragen of doorverwijzende loketten; maatschappelijk werkers die gewoon op een eenvoudig kantoor bereikbaar zijn en zo nodig op bezoek gaan bij mensen
die hulp nodig hebben en er voor zorgen dat die hulp er ook komt.
Zou dat duurder zijn dan wat we nu hebben opgetuigd? Het wordt er zeer waarschijnlijk alleen maar efficiënter en effectiever op.
Laten we dit dus eerst regelen in plaats van de bezuinigingsmaatregel ’participatiemaatschappij’ in te voeren.
Er zijn in Nederland al 2,6 miljoen mantelzorgers actief, waarvan er 450.000 zwaar- of overbelast zijn!

Inktzwam in de keuken
Om gebakken inktzwam te maken neemt u voor 2 personen 400 gram geschubde inktzwammen. Maak ze
schoon en snij ze in ringen. Neem een Spaanse peper, haal de zaden er uit en snij het vruchtvlees in kleine
snippers. Verhit in een Tefal pan een eetlepel goede olijfolie en bak de zwam met de peper. Er komt dan in het
begin wat vocht vrij maar bak dan maar rustig door tot het vocht is verdampt. Op een laag vuur zetten en een
geplette knoflookteen toevoegen. Daarna nog even door laten koken. U kunt de zwam dan serveren met pasta,
gebakken paprika of courgettes. Strooi er tot slot wat oregano over.
In Vlaanderen wordt de zwam bereid door de steel en de schubben te verwijderen. Daarna blancheren en
onderdompelen in een mengsel van citroenen en keukenzout. Op die manier kunnen ze twee maanden in de
koelkast worden bewaard.

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