Polderhuis B Iaq
$et
Informatieblad voor inwoners van Westkapelle

Nuuuen

Decen¡sen 1999

1

Oplage 1100, incl. buitengebied

Redactieadres: Kon, Julianastraat 19, 4361 EA Westkapelle

Prachtige expositie in Herrijst
ln Westkapelle Herrijst was eind oktober een prachtige expositie te zien, 55 jaar na
de bevrijding. Deze tentoonstelling van de Stichting Cultuurbehoud Westkapelle
heeft diepe indruk gemaakt op een ieder die er was. Het verleden werd een levende
herinnering voor allen die de oorlog hebben meegemaakt, voor de nabestaanden
van de slachtoffers, voor de schooljeugd, voor elke bezoeker.
De tentoonstelling was een groots monument, gemaakt door de Westkappelaars zelf.
Geen kunst maar een weergave van de werkelijkheid.
Dit soort tentoonstellingen zou men eigenlijk vaker moeten organiseren en dan voor
een wat langere bezoekperiode. ln het gastenboek van de tentoonstelling hebben
verschillende bezoekers aangegeven dat een dergelijke expositie thuishoort in het
Polderhuis. Het is niet alleen opgeschreven maar ook vaak gezegd.

Kunnen dergelijke ex!_o-silies niet in het Polderh_ufs?
Velen zijn het h.iermee eens! Het Polderhuis hoort bij Westkapelle en haar inwoners.
Maar, wat gåbeurt er met het Polderhuis als het verkocht wordt? Wordt het een oorlogsmuseum of niet? Stel dat een vreemde het koopt? Wat heeft Atlantikwall ermee
te maken? Zomaar wat vragen die je overal hoort. Het Polderhuis is een belangrijke
schakel in de lijn verleden - heden - toekomst. De dijk en het Polderhuis horen
onlosmakelijk bij elkaar en bij Westkapelle. Om dit laatste mogelijk te maken (het
Polderhuis ook in de toekomst van en voor Westkapelle) moeten we met zijn allen
de schouders eronder zetten. Met het Polderhuis kunnen we het verleden levend
houden. Maar ook het heden (het verleden van morgen) kunnen we vasthouden
voor allen die na ons komen.

Stichting...
Een aantal organisaties in Westkapelle trekt zich de zorg om het Polderhuis aan.
De Dorpsraad, de Ondernemersvereniging, de Stichting Cultuurbehoud en de Schildersclub hebben hun krachten gebundeld om samen iets van het Polderhuis te
gaan maken. Zij richtten een stichting op, om samen met anderen inhoud te geven
aan de toekomst van het Polderhuis. De oprichtingsvergadering is inmiddels
geweest: 24 november.
Wat wil deze nieuwe stichting? Ztj wil belangrijke ontwikkelingen van de Zeeuwse
cultuur, met name die van Westkapelle, beheren, vastleggen voor het nageslacht en
exposeren voor de mensen uit Westkapelle en de toeristen. Zaken uit het verleden,
het heden en de toekomst zijn straks voor iedereen te zien, te lezen, te horen...
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Unieke combinatie!
Het Polderhuis wordt een combinatie van:
- een museum (beheer en expositie van geschiedenis);
- een galerie (beheer en expositie van nieuwe ontwikkel¡ngen);
- een winkel (verkoop van allerlei zaken die te maken hebben met de exposities,
van boekjes tot en met kaarten);
- horeca (eetgelegenheid en drankjes voor de bezoekers).
De combinatie van deze vier verschillende richtingen is meteen ook de kracht van
het nieuwe Polderhuis. Er ziin commerciële partners (de ondernemer en de eigenaar) en expositiepartners (de nieuwe stichting en de Stichting Atlantikwall).
De commerciële partners zijn nog niet bekend, wel lopen er onderhandelingen. Ook
is duidelijk dat zij samen met de expositiepartners ervoor moeten zorgen dat het Polderhuis een grote attractie wordt voor de mensen uit Westkapelle en ver daarbuiten.

Museum en exposities
ln het Polderhuis komt ruimte vrij voor een soort museum waar steeds andere
exposities georganiseerd kunnen worden. Hierbij kunnen we denken aan exposities zoals die van de Stichting Cultuurbehoud. Andere voorbeelden zijn exposities
rond onderwerpen zoals 'De Dijk en Dijkwerkers', 'Leven in dracht', 'Eva Besnyö in
Westkapelle', 'Het dagelijkse leven tijdens de oorlogsjaren' etc.
Dit soort exposities wordt in de toekomst georganiseerd door de nieuwe stichting
en de reeds bestaande Stichting Atlantikwa¡|. Dit doen we natuurlijk in samenwerking met bijvoorbeeld de Stichting Cultuurbehoud Westkapelle. Doordat de nieuwe
stichting voortkomt uit Westkapelle is er een garantie dat de exposities direct met
het dorp zelf te maken hebben.

Wie zitten er ¡n deze nieuwe stichting?
Vanuit de Dorpsraad neemt Mieke Roelse in de stichting plaats. Piet Minderhoud is
bestuurslid vanuit de Stichting Cultuurbehoud Westkapelle.
De ondernemersvereniging heeft Henk Melis bereid gevonden om aan te schuiven.
Hij is de penningmeester. De Schildersclub heeft Ada van Hoof voorgedragen. Zij
gaat het secretariaat doen en de redactie van het Polderhuis Bfad. De voorzitter
van de nieuwe stichting is Jan van Beekhuizen. Hij zit op persoonlijke titel en is als
voorzitter gevraagd omdat hij een van de initiatiefnemers was.

Bedenk een naam voor de stichting, en een logo!
Als nieuwe stichting willen we graag een leuke naam hebben. Wij nodigen iedereen
uit om hierin mee te denken in een ontwerpwedstrijd.
Alle inwoners van Westkapelle kunnen hieraan meedoen. U kunt alleen een naam
verzinnen of alleen een logo (herkenningsteken), maar ook een combinatie.
Jong en oud, iedereen kan ideeën inleveren. U hoeft niet goed te kunnen tekenen,
zelfs een ruwe schets kan uiteindelijk het beste ontwerp blijken te zijn!
De jury bestaande uit de bestuursleden en een deskundige graficus, zal een keuze
maken uit de inzendingen. Voor de winnaar(s) van de gekozen naam en het logo
ligt een waardevolle prijs klaar. Alle ontwerpen worden tentoongesteld op een avond
in het voorjaar 2000, wanneer de nieuwe stichting zich presenteert aan Westkapelle.
2

Voelt u er iets voor om mee te doen?
Doe uw voorstel en ontwerp dan in de brievenbus van het secretariaat van de nieuwe
stichting: Kon. Julianastraat 19. De inzendtermijn sluit op zaterdag 1b januari 2000.
Vergeet niet uw naam en adres erbij te vermelden

Polderhuis Start Effecten
De nieuwe stichting, feitelijk een Westkappelse stichting, heeft nog geen startkapitaal. Daar gaan we wat aan doen! Uiteraard willen we gebruik gaan maken van
bestaande subsidiemogelijkheden, maar we willen hier niet afhankelijk van zijn. De
stichting gaat daarom Polderhuis Start Effecten verkopen. ledereen, particulier, jong
en oud, bedrijven, verenigingen, clubs, families, badgasten, echt iedereen kan een
of meer Polderhuis Start Effecfen kopen.
Wat zijn Potderhuis Start Effecten? ElkPolderhuis Start Effect is een vorm van renteloze lening aan de nieuwe stichting. Dat geld is nodig om goede exposities te
organiseren (dus niet om het gebouw aan te kopen!). En zoãls dat bijelke lening
geldt... na verlooþ van tijd wordt de lening afgelost. Alle mqnsen die een of meer
Start Effecten hebben, worden als speciale gast uitgenodigd bij de opening van de
eerste tentoonstelling. Dit zal een bijzondere openihg worden, waar alleen genodigden bij aanwezig zijn. Een feestelijke gebeurtenis die u niet mag missen!

Hoe komt u aan Polderhuis Start Effecten?
Nog even geduld. ln ons volgende informatieblad in februari vertellen we rneer over
deze Polderhuis Start Effecten, hoeveel ze kosten, wat de looptijd is etc. etc.

op welke man¡er kunnen mensen uit westkapelle nog meer helpen?
Wij kunnen ons voorstellen dat vele Westkappelaars bereid zijn om te helpen in de
toekomst.

¡

u heeft nog oude spullen staan (foto's, paperassen, oude werktuigen, typisch

westKappelse zaken) die in een expositie gebruikt kunnen worden?
Gooi ze niet weg..,, maar neem eens contact op met de Stichting Cultuurbehoud Westkapelle.

o U heeft zelt al ooit onderzoek

gedaan naar bepaalde gebruiken uit Westkapelle?
U zou kunnen helpen met het voorbereiden van een expositie hierover of
het schrijven van een brochure bij die tentoonstelling.

¡

u ziet voor u zelf (nu of in de toekomst) een taak als vrijwilliger?
Geef u op. De eerste vrijwilligster heeft zich al gemeld.

o U víndt het leuk om af en toe eens iets te schrijven?
Wellicht dat u kunt meewerken aan het polderhuis Blad.
Er ziin veel manieren waarop mensen de stichting kunnen helpen. Maar ook over
dit onderwerp willen we in de toekomst in ons informatieblad schrijven. Dus let op
uw brievenbusl
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Clubnieuws

Belangrijke adressen

Êr zijn veel verenigingen, stichtingen,
clubs en dergelijke actief in Westkapelle. Soms is het leuk om één ervan
in de schijnwerpers te zetten vanwege

Stichting in oprichting

A

Secretariaat
Koningin Julianastraat
572301

I

1

9, Westkapelle

bijvoorbeeld een jubileum.
Organisaties die veftegenwoordigd
zijn in de nieuwe stichting:

Kalendern¡euws

Ondernemersveren igi ng
A Secretariaat C.A. van Marion,
p/a Zuidstraat 99, Westkapelle
8 572100 / 571260

Een van de rubrieken in dit blad zal
Kalendernieuws gaan heten.
ln deze rubriek willen we aandacht
besteden aan:
o optredens van Westkappelse
muziek- en zanggroepen zoals:
- het Westkappels Kwartet
- hqt Dameskoor
- de band lgnore
- de brassband O.K.K.
- het looporkest De Kleidodden
- de Meissen
en zo meer.
Maar niet alleen muziek wordt in de
schijnwerpers gezet, ook:
o toneelvoorstellingen bij de zang en
de muziek
lezingên en tentoonstellingen
o vergaderingen van de Dorpsraad
o wedstrijden van het ringrijden en
sjeesjesrijden
kunnen worden opgenomen in het

Dorpsraad
A Secretariaat R. v.d. Sande,
Nieuwe Dijkstraat 9, Westkapelle
6 572187
Stichting Cultuurbehoud Westkapelle
A Secretariaat J. Gabriëlse, Beatrixstraat 2, Westkapelle
571685

î

Schildersclub Westkapelle
A Secretariaat M. Hendrikse, Zuidstraat 50, Westkapelle
G 572059

r

Kalendernieuws.
Dit zijn slechts enkele voorbeelden.
Heeft u iets voor deze rubriek, geef
het dan door aan de redactie.
Het Polderhuis Blad wordt een blad
boordevol informatie over Westkapelle.
Heeft u nieuws voor het volgende Polderhuis Blad... De sluitingstijd hiervoor is 15 januari.

Volgende nummer:

r
o
o

Het Polderhuis Blad
A Redactie Ada van Hoof, Koningin
Julianastraat 1 9, Westkapelle

î

o
o

572301
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Informatie over de stand van zaken
rond het Polderhuis
lnformatie over de Start Effecten
Fotovraag rond een oude foto van
het Polderhuis
Clubnieuws
Kalendernieuws

