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I nformatieblad over Westkapelle

NUMMER 
'Oplage 1500, incl. buitengebied

U itslag ideeënwedstrijd

Op 20 mei had ieder de mogelijkheid om
een idee in te leveren voor Het Polderhuis.
Er zijn in totaal 37 ideeen ingeleverd. De

meeste daarvan zijn bruikbaar in de toe-
komst. Er zaten suggesties bij voor activi-
teiten met kinderen van de Basisschool, voor
jongeren en voor volwassenen. Maar liefst
15 verschillende onderwerpen voor exposi-
ties zijn er ingeleverd. Meer dan de helft van
de ideeën hadden direct betrekking op
Westkapelle zelf en de tradities. Het was
eigenlijk onmogelijk voor de jury om één
idee als 'het Couden ldee' aan te merken.
Er is uiteindelijk na veel wikken en wegen
gekozen voor twee ideeën.
Twee'Zilveren ideeën'die beiden een prijs

verdienen.

Allebei de prijswinnaars hebben inmiddels
een reischeque ter waarde van f 300,- ont-
vangen, tijdens de feestelijke openingsweek
van de Rabo Reiswinkel op 26 augustus in

het voormalige gemeentehuis in Domburg.

De Zilveren winnaars:
De heer K. Minderhoud:Zijn idee is om in de

toekomst op gezette tijden (een vaste dag
en een vast tijdstip in de week) te heien met
de heistelling. Per keer 1 paal ten einde een
paalhoofd te maken.
Dit zou op de markt kunnen, wellicht ook bij

het Polderhuis, het kunnen ook hoeken met
palen zijn, of afscheidingswandjes van palen.

Wie Weet Fotovraag

Dit keer een vraag voor alle leeftijden, de
foto is pas een half jaar oud. De vraag luidt:

Waar is dit detail een onderdeel van?

Oplossingen inleveren vóór 30 september bij

het redactieadres van dit blad. Onder de
goede inzenders wordt een tegoedbon van
f 25,- verloot. Deze bon is ter beschikking
gesteld door Spar Supermarkt Minderhoud.

Redactieadres: Kon. Julianastràat 19, 4361 EA Westkapelle

Het andere 'Tilveren idee' komt van Mirjam
Roelse. Zij stelt voor om een stamboomacti-
viteit te organiseren met als doel jongeren en

kinderen bekend te maken met hun wortels.
Door deze activiteit zullen ook jongeren
betrokken raken bij alles wat met de
geschiedenis van Westkapelle te maken
heeft. Het Polderhuis wordt hierdoor niet
alleen aantrekkelijk voor de ouderen in

Westkapelle , maar ook voor jongeren.

Bedankt bedenkers!
Alle inzenders van de ideeen willen we bij

deze van harte bedanken voor hun inbreng.
Verschillende suggesties zullen zeker verder
uitgewerkt worden voor de toekomst.

Nieuws van de Stichting

Op 24 november 1999 heeft de Stichting
haar oprichtingsvergadering gehad. ln de

maanden daarna is er veel werk verzet door
velen. ln de komende twee maanden zullen
de resultaten van dit werk zichtbaar worden.
ln de maanden september en oktober zal

duidelijk worden wat de toekomst van het
gebouw het Polderhuis is. Ook de positie
van Stichting Polderhuis als organisatie krijgt
dan haar definitieve plek in het geheel.
ln deze periode zult u vooral via de lokale
pers geïnformeerd worden. Het volgend
Polderhuis Blad verschijnt in november, een

eventuele extra editie daargelaten.
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Ouwerwes dwas

Onderstaand verhaal werd opgestuurd door
een Westkappelaar. Wij willen u dit waar
gebeurde verhaal niet onthoudenl

Het gebeurde vorig jaar, op een prachtige
zonnige dinsdagmiddag halverwege augus-
tus. Een moeder van achter in de tachtig,
ging met haar dochter een eindje wandelen.
Het was op zich al een hele prestatie dat de
dochter haar moeder mee naar buiten kreeg.
Moeder was niet bepaald iemand waarmee
je kon doen wat je wou, en dat liet ze altijd
duidelijk merken. 'Wat, zômmè gekuire op
een deurdeweeksen diesendag, 't lieken
nèrrugunts op, mè allee dan, 'k gae wè mee'
antwoordde moeder op de vraag of ze soms
mee wilde. 'Nie te varre oor, toet op de Mart
en veromme' was de route die ze tevoren al

aangaf . De wandeling verliep voorspoedig,
op de klaagzang
van moeder na.

Maar daar was
dochterlief al

aan gewend
geraakt in de
loop der jaren.
ln de Papestraat
aangekomen
werden de twee
vriendelijk bena-
derd door een
Engelstalig echt-
paar. Deze toe-
risten wilden
graag kennisma-
ken met moeder

omdat haar klederdracht hen erg aansprak.
Ze vroegen beleefd of ze even een video
opname mochten maken, dan hadden ze
een mooie herinnering voor thuis. De moe-
der zag de camera en begreep meteen de
situatie, nog voordat de dochter de vraag
van deze toeristen kon vertalen. 'Nou vòrruit
dan, êêntje en nie meer oor' was moeders
gebod richting het echtpaa r. Ze hrok haar
doekje recht, streek eens over haar schort en
verwijderde enkele haren die in haar gezicht
hingen. Hierna gingze netjes staan en
wachtte op 'het vogeltje'. De camera werd
op haar gericht en na enkele seconden vroeg
men haar om een beetje ie bewegen. Het
videobeeld bleef anders wel erg statisch.
'Watte bewege?'vroeg moeder. 'Oe ken dat
noe, dan is je foto bedôrruve' legde ze nog
uit. De dochter vertelde haar dat het hier om
een videocamera ging. 'Een videocamera? ,

àwwi, je weet da'k gin verstand è van oal

die mèrukken mun kind' sprak moeder licht
geïrriteerd. De dochter legde uit dat video
geen merk was en waarvoor zo'n camera
werd gebruikt. 'D1è'k oal niks mee te mae-
ken, ik bin in mun leven a meer uutetrokke
as jie, wou ik noe nie wete oe of je op de
foto moet', sprak ze haar dochter.toe. 'Kè je
toch begriepe, bewege, noe zou jie dur een
potje van gemaeke mun kind' was een extra
opmerking naar haar dochter. Ze bleef ver-
volgens nog stokstijf staan. Het buitenlands
echtpaar probeerde opnieuw duidelijk te
maken dat'n beetje beweging voor de
camera op prijs gesteld werd. 'Wat, ist noe
nog nie goed?' blafte moeder,'ze dienke da
ze oallus wete dî in dat lengeland, mè
k'weet ik wè beter.' Ze had er schoon
genoeg van en maakte aanstálten om verder
te gaan. 'lk bluuve nie langer stille staen vô
van die buutenlangse trunten, 'k bint stikke
beu.' Ze schommelde met ferme pas richting
Zuidstraat. Haar dochter verontschuldigde
zich intussen met 'sorry' tot het toeristisch
duo en liep haar moeder achterna. 'Niks mî
zèie tegen die seuten, ze bin nie wiesder'
sprak moeder toen ze haar dochter weer
naast zich zag.'7e maeke mè un foto van
mun gat, dan è ze dur bewoge foto' was
haar laatste woord. En inderdaad er werd
gefilmd achter haar rug, eindelijk een leuk
fragment voor thuis, ook al was het dan de
achterkant van het 'national costume'.

Äti zong van......

Westkapelle staat beken d om zijn zang.
Denk maar aan de kermis, het heien, bruilof-
ten èn de diverse koren. VeelWestkappe-
laars hebben liedjes of deuntjes in het dialect
gezongen. Vooral tijdens de kindertijd. Bij

het wiegen, op schoot zitten, buitenspelen
enz. Weet u ook nog een liedje, deuntje uit
uw kindertijd in het dialect? 7et het op
papier en lever het in bij het redactieadres.
We starten de serie met twee vooral door
kleuters gezongen liedjes.

'Slekke, slekke steek je noare is

uût, anders verbrand 'k je nuûsje'
en
'Bombombeêsje tel je geld,
gae dan nog is vliegel'

Sponsor van deze uitgave
Rab o; ban k N oordwest- Wal ch e ren
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Stichti ng Cultuurbehoud

Dank zij Stichting Cultuurbehoud waren de
heiers op 20'mei allemaal in dracht. Jammer
genoeg op z'n zondags, omdat er onvol-
doende werkkleding beschikbaar is. Heeft u

nog oud goed in de schuur of kelder? Ceef
dat aan de Stichting Cultuurbeho udl 7ij zor-
gen er goed voor en in de toekomst kan
Stichting Polderhuis de kleding dan bij hen
lenen. De foto's die op expositie van de
Schildersclub hingen, waren ook van
Stichting Cultuurbehoud. Uit de reacties van
de expobezoekers werd duidelijk dat niet
iedereen in het dorp weet dat Stichting Cul-
tuurbehoud ook oude foto's verzamelt. Dus
mensen.... Cooi niets weg, maar maak ande-
ren blij met uw oude spullen. Secretariaat
van Stichting Cultuurbehoud: J. Cabriëlse,
571685

Glintkoorts

In juni 1999 werd de 'ldentiteitsnota' voor de
gemeente Veere vastgesteld. Hierin werd
onder meer vastgelegd dat de glinten in

Westkapelle karakteristiek zijn voor de identi-
teit van Westkapelle. Met deze vaststelling
werd het beleid van de voormalige gemeente
Westkapelle overgenomen. Tegelijkertijd
werd een regeling ingevoerd om inwoners te
stimuleren nieuwe glinten aan te brengen of
oude te vervangen, met behulp van een sub-
sidiemaatregel. Na een wettelijk te volgen
procedure werd dit besluit in april 2000 vast-
gesteld met terugwerkende kracht tot 1

januari 1999. De eerste resultaten van dit
beleid zijn inmiddels zichtbaar. Her en der in
het dorp is men bezig met de werkzaamhe-
den. Het leuke is dat ook jongeren dit karak-
teristieke aanzicht blijkbaarwaarderen en in
ere willen herstellen. Op 1 augustus 2000
waren er bij de gemeente Veere minstens 11

aanvragen binnengekomen. Wij hopen dat
dit aantal alleen maar toe zal nemenl ln ons
volgende nummer komen we hierop terug,
ook met een paar foto's van nieuwe glinten.

Kan het wat simpeler?

De mensen die tot nu toe Start Effecten heb-
ben gekocht, moesten er wel het een en
ander voor doen! Eerst een bon uit het Blad

invullen, vervolgens een formulier.tje en dan
weer een eenmalige machtiging. Omslach-
tig... dat vonden wij zelf ook. Maar voor ons
was het allemaal nieuw, we wilden persé
geen fouten maken, dus ging het soms een

beetje dubbel op.

Eenvoudiger dus!
Voor de aankomende kopers van effecten
hebben we het eenvoudiger gemaakt.
Stap 1: vul onderstaande bon helemaal in en

doe deze in de bus van Stichting Polderhuis:
Kon. Julianastraat 19,4361 EA Westkapelle,
of bij Monique Hendrikse,
Zuidstraat 50, 4361 AD te Westkapelle.
Opsturen mag ook.
Stap 2: maak het geld over op de rekening
van Stichting Polderhuis onder vermelding
van Start Effecten Lening (of Donatie). Een

Start Effect kost f 100,- Het is wel belangrijk
dat u de bon inlevert, anders krijgt de
Stichting geld zonder te weten waar de
Effecten uiteindelijk naar toe moeten.
U ontvangt de Effecten binnen 14 dagen
na betaling thuis.

lnformatie uit de eerste handl
Via Het Polderhuis Blad informeert Stichting
Polderh uis belangstellenden.
Maar de belangrijkste ontwikkelinB (het
gebouw) komt nu tussen twee nummers
door. Effectbezitters krijgen in dit geval een

korte'nieuwsbrief'. De Stichting ziet dit als

een extra service als dank voor het vertrou-
wen dat men in de Stichting heeft.

binnengekomen aan
Start Effecten en giften
Op naar het volgende

er ruim 25.000 guld en
Op dit moment is

ronde bedrag!

C lk wil .......,.(aantal) Start Effecten Lening

O lk wi1........(aantal) Start Effecten Donatie

O lk heb (bedrag) overgemaakt op rekening

31 4418 334 van Stichting Polderhuis.

lk wil ook Start Effecten

Naam:........

Voorletters:

Adres:........

Postcode:...

Woonplaats

Telefoon: ...
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Woensdag 6 september
Een dubbelconcert van O.K.K. en het Westkappels
Dameskoor om 20.00u in Westkapelle Herrijst.
Toegang gratis.

Zondag 17 september
Als onderdeel van het festival Jazz by the sea langs
de Walcherse kust van 12 t/m 17 september
optredens in Westkapelle. Van 11.00 tot 14.30 uur
in het Dijkpaviljoen 'De Westkaap''. Jazz,late in the
morning met het New Orleans Kwartet Jan Lear-
buch uit Breda. Van 15.30 tot 18.00 uur in het
'Badmotel Westkapelle' een optreden van het
mainstreamswingkwintet Remake uit Dishoek.
Voor dit live optreden is de band uitgebreid met
een pianist.

Vrijdag 22 september van 19.00 tot 21.00 uur
'Open Dag' in D'n Huuze van Opoe. lnformatie
over creatieve workshops en cursussen aquarelleren,
bloemschikken, wilgentenen, interieurvormgeving,
natuurdecoraties. Noordekerkepad 69,
telefoon 642988.
Zaterdag23 september ook Open Dag maar dan
van 10.00 tot 16.00 uur.

Donderdag 12 oktober
Lampion- en fakkeloptocht om 19.45 uur
Onder begeleiding van O.K.K.

Vrijdag 3 november
Huldiging 107 jubilarissen van de ABVAKABO.
De Noordzeegalm, Zuidstraat 105 in Westkapelle
Van18.30u tot 22.30u.

17 september= Jazz by the sea

Voor zover wij hebben kunnen nagaan,
wordt er in september voor het eerst in West-
kapelle meegedaan aan het )azzfestival Jazz
by the sea. De horecaondernemers Jacco

Duvekot (De Westkaap) en Hendrik v.d. Tol
(Badmotel Westkapelle) organiseren met veel
enthousiasme jazz- optredens in hun bedrij-
ven. De overkoepelende organisatie zocht
ondernemers in Westkapelle die mee wilden
doen. Zij hebben dit verzoek beiden aange-
grepen om de service aan onder andere hun

gasten te vergroten met )azz live optredens.
Hierdoor wordt Westkapelle op de kaart
gezet van hel )azzgebeuren en doet de naam
Jazz by the sea eindelijk zijn naam eer aan.
Jacco en Hendrik zijn vast van plan om ook
voor het festival in 2OO1 jazzbands naar
Westkapelle te halen. Naast het trouwe jazz-
publiek, dat de optredens op Walcheren niet
aan zich voorbij laat gaan, denken ze dal er
in Westkapelle ook 'n warme belangstelling
bestaat voor hun initiatieven. ln september is

de drukte van het zomerseizoen voorbij en
deze lazz-optredens luiden de najaarsactivi-
teiten op Westkapelle in. Door middel van
posters en de media zal het publiek geïnfor-
meerd worden over het totale Jazzfestival.
Op 17 september start de Westkappelse
Jazzdag in De Westkaap, het vervolg vindt
plaats in het Badmotel Westkapelle.

Polderhuis
Beide ondernemers staan, net als vele ande-
ren, erg positief tegenover de initiatieven
van Stichting Polderhuis. Zij vinden dat een
dergelijke voorziening (culturele en
geschiedkundige activiteiten) Westkapelle
een stuk aantrekkelijker maakt voor de eigen
bevolking, de passanten en toeristen. Zij
hebben het idee om samen met andere
ondernemers uit Westkapelle als informatie/
ideeënbank voor Stichting Polderhuis te fun-
geren. Wij hopen datzij dit met collega
ondernemers bespreekb aar zullen maken.
Wat ons betreft: een goede gedachtel

Colofon

Het Polderhuis Blad
Kon. J ulianastraal 19, Westkapelle
0118 572301

Redactieleden: Mayke van der Perk,
Jolanda Brasser, Jacky van Hoppe,
Ada van Hoof
Castreporte r Daan Hengst
Vormgeving: Lianne van Klinken
tel. 0118 572676.

Nummer 6 komt uit in november 2000.
Sluitingsdatum voor kopij 15 oktober.
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