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Nog even en het is zover, Dan staat Westkapelle Herrijst op zijn kop voor één dag

IGING
Expositiedag20 me¡ 'Een blik op Wasschappel'

Het is gratis toegang voor iedereen. De expositie is open van 10.00 uur tot'19.00 uur.

Plaats: 'Westkapelle Herrijst', op de Markt te Westkapelle.

10.00 uur
o Opening door de huidige dijkgraaf de heer W.A. Cosselaar,

10.30 uur
. Presentatie van het boek "D'n Wasschappelsen Engel" door Cor Heykoop.
. Het eerste exemplaar zal worden aangeboden aan kapitein J.S. Vleugels van

het schip de Pax dat op de Westkappelse zeedijk strandde op 11 juli 1960.

Vanaf 10.00 uur
. Bezichtigen van de Mini exposities.
. Bezoek aan dd Expositie Kinderkunst.
. lnleveren ideeën voor de wedstrijd van de Rabobank Noordwest-Walcheren
. Mogelijkheid om het gepresenteerde boek te kopen.
o lnformatie.
o En natuurlijk is er de gelegenheid om iets te drinken.

1 3.00 uur tot 1 3.30 uur
. Optreden van De Meissen.

14.30 uur tot 14.5O uur
. Optreden van het Westkappels Kwartet.

15.3O uur tot 15.5O uur
. Optreden van het Westkappels Kwartet

17.O0 uur tot 17.30 uur
. Optreden van de band lgnore
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De film "Walcheren 1945, een terugblik op ...."

is te zien op 20 mei. Voor mensen die deze
film graag zelf willen hebben, liggen er
bestelbonnen klaar. U kunt die bonnen

meenemen en opsturen waarna u een videoband
thuis krijgt toegezonden. Bij de ideeenbus in de

gang liggen diverse meeneem folders en een
inschrijfformulier voor een te bestellen boek over

de oorlogsvluchten boven Walcheren.
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Mini exposities:
. De dijk en wat de dijk te bieden had

aan Westkapelle. Werk, strandingen,
zeedricht, gevaar en veiligheid (met
medewerking van waterschap).
Er worden drie periodes belicht.
ln deze hoek ziet u ook een kort film-
pje uit 1937 over onder andere werk-
zaamheden aan'de dijk.

. De tijd van hard werken in de jaren
30. U ziet een glimp van hetdagelijkse
leven.

. De bezetting in Westkapelle. U ziet
een tafereel uit die zware tijd.
Ook documenten en nog niet eerder
vertoonde foto's laten zien hoe het
WAS.

. De bevrijding van Westkapelle.
ln deze hoek ziet u onder andere een
film van 30 minuten over de bevrij-
ding van Walcheren en wat het de
Westkappelaars gekost heeft om
Walcheren droog te krijgen.

. De noodwoningen. Weer even langs
een huisje lopen, hoe zag het er ook
al weer uit?

. Westkapelle als belangrijke schakel in
de Atlantikwall -verdedigingslinie.
Daarnaast ook aandacht voor de
architectuur van de bunkers en het
hergebruik ervan na de oorlog.

lnformatie hoek:
o Mensen van Stichting Polderhuis en

Stichting Atlantikwall kunnen u er te
woord staan en vragen beantwoor-
den.

. U kunt er Start Effecten kopen.
U kunt ter plaatse contant betalen of
een machtigingsformulier invullen.
De Effecten ontvangt u in de maand
juni thuis.

. U kunt er het gastenboek tekenen of
gewoon een praatje gaan maken.

Kinderkunst:
ln de hal en de gang kunt u de kunst-
werken van de Westkappelse kinderen
bewonderen.

ldeeënbus:
ln de hal staat ook de ideeënbus.
De Raboban k Noordwest-Walcheren
organiseert samen met Stichting
Polderhuis een ideeënwedstrijd.
ledereen kan een idee inleveren. ldeeën
voor tentoonstellingen, activiteiten voor
kinderen, voor jongeren, voor ouderen,
voor toeristen, noem maar op! Het beste
idee wordt beloond met een waardebon
voor een cultureel weekend in een histo-
rische stad. Volledig verzorgd, voor
2 personen. Op 20 mei zal bekend
gemaakt worden welke stad dit zal zijn.
Dit weekendarrangement wordt ter
beschikking gesteld door de Rabobank
Noordwest-Walcheren.

ftøfurkørct
Van de twaalf kinderen die
genomineerd zijn worden

op woensdagmiddag 17 mei
foto's gemaakt van henzelf

met hun kunstwerken.
Deze kinderen krijgen daar

uiterlijk dinsdag 16 mei
bericht over.

Voor hen ligt op 20 mei ook
een cadeautje klaar bij de

informatietafel.
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Boek te koop:
Jordy Conté opent een kiosk in de
Jacob' Brasserstraat (in de voormalige
fietsenwinkel van Faasse). Het boek
"D'n Wasschappelsen Engel" is bij hem
te koop. Op 20 mei kunt u het b,oek al

aanschaffen bij zijn stand in de grote
zaal.

Deze dag kon tot stand komen dank zij
de medewerking van velenl
. Meer dan 50 vrijwilligers hebben

geholpen. Er was veel te doen:
timmeren, schilderen, jureren, materi-
aal verzamelen, materiaal uitlenen,
sjouwen, teksten maken, affiche
ontwerpen, foto's reproduceren, zaken
regelen, decor ontwerpen, poppen
verfraaien en aankleden, en gazo
maar door.

o De artiesten treden belangeloos op
De Meissen, het Westkappels
Kwartet, de band lgnore.

Deze editie is tot stand gekomen
door sponsoringvan de Rabobank
N oordwest-Wal ch eren en een
financiële biidrage van het
Ad m i n i strati ef D i e n sten centru m Zee I an d

Op 2O me¡ a.s. verschijnt:

Twee eeuwen scheepsstrandingen
om en nabij Westkøpelle

door Cor Heijkoop

ln Westkapelle brachten de dijk en de zee brood op de plank.

Soms hielp d'n Wasschappelsen Engel daarbij een handje. Zo

werd de zware noordwesterstorm genoemd die vaak schade

aan de dijk veroorzaakte. En schade vroeg om herstel.
Van tijd tot tijd bracht de storm extra leven in de brouwerij:
dan strandde er een schip. De Westkappelaars waagden hun

leven bij het redden van de opvarenden, maar een scheeps-

stranding betekende ook extra inkomsten. Het is d'an ook niet
verwonderlijk dat Westkapelle bruist van de verhalen over
strandingen, redders en jutters.

De bekende maritieme schrijver Cor Heijkoop bracht die

verhalen samen in een rijk geïllustreerd boek.
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De exposities hebben vorm
gekregen door materialen van:
¡ Stichting Atlantikwall
. Waterschap Zeeuwse Eilanden
. Adri Dronkers en Frans de Hòop
. De Schildersclub en de Stichting

Cu ltu urbehoud Westkapelle
. Diverse particulieren uit Westkapelle

De kosten kunnen gedeeltelijk worden
gedekt door financiële bijdrage van:
. De Ondernemersvereniging

Westkapelle
. De Rabobank Noordwest-Walcheren

Verschillende ondernemers hebben
materiaal beschikbaar gesteld.
De aannemers A. van Rooijen en P. van
Vaardegem (hout), Minderhoud HUBO
(ver-f), Anton Melis (prijzen Kinderkunst),
S. Roelse van firma Gabriëlse (prijzen Kin-

derkunst), Ronald vd Sande Traoljewerk
(beschermlaag foto's en teksten), 't Kom-

kommertje, groenten, fruit en bloemen.

Colofon
Tekst: Ada van Hoof
Vormgeving: Lianne van Klinken

Cor Heijkoop

i:.

Twee eeuwen scheepsstrandíngen om en nabij Westkapelle

ltz pagina's, tuim r ro foto's, formaat zt x z8 cm,

met harde kaft in kleur.

Vinkelprijs f l+,g5.
Tlm 4 juni zooo voor inwoners van 'Westkapelle f z9,gs

(met kortingsbon)

adz
UITGEVERIJ

Stcrk inverhalen!
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U kent ADZ van de prachtige uitgaven Dorp aan
de zeedijk (1984, herdruk 1989), Tusse¡ dijk
en toren (1989), beide van K. Faase, en Groeten
uit Westkapelle (1994) van Marian Roelse c.s.

¿a.J

Tegen inlevering van deze bon ontvangt u

f 5r-korting

op het boek Dtn Wøsschappelsen Engel
(winkelprüs f 34,95)

Deze bon kunt u inwisselen tijdens de Inloopdag op zaterdag zo

mei zooo bij het Boekenhoekje van Jordy Conté in llestkapelle

Herrijst aan de Markt te'Síestkapelle, en in de weken daarna bij

het Boekenhoekle, Jakob Brasserstraat z te'SØestkapelle.

De korting wordt verstrekt tot en met zaterdag z3 juni zooo,

Let op! Auteur Cor Heijkoop is op zaterdag 20 mei de hele dag

aaîwezig om uw boek(en) te signeren.


