/

I

/

/0tMí

nformatieblad over Westkapelle
FEESTEDITIE

Oplage 1400, incl, buitengebied

POlderhuis Voor 19 mei in

bruikleen

heert

Redactieadres: Kon. Julianastraat 19, 4361 EA Westkapelle

"wi zitte me aot in?" uitgereikt

aan een viertat
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Speciaar voordewasschapperse Dag
gemeente Veere toestemming gegeven om
rug. Onze speciale gasten krijgen een rondleiHet Polderhuis als expositieruimte te gebruiding, waarbij soms de hulp van jonge sterke
ken. We mogen het gebouw dus een dagje
armen gewenst is, want ook op zolder is er
genoeg te zien (exposities Vrijetijdskabinet,
lenen. Verder heeft de gemeente Veere er
alles aan gedaan om, middels de nodige
Boerenleven en Huisslacht).
vergunningen, ervoor te zorgen dat
"Wi zitte me aol in?"
we een prachtige f."rüus s?;;
krijgen. Bedankt daarvoor!
klederdracht Zoals eerder gemeld zijn er bijna 60
wil komen
clubs, verenigingen en stichtingen
op'19 mei,is méér
(we hebben er 59 geteld). Ook dat is
Wasschappelse
wasschapper op de iotder is hierover
$i?
zien: HetVrijetijdsdit iS - ---- -----rr -'
,:"n,t:ltoonstellingte
kabinet. Verder is er speciaal voor'19 mei én
Vorig jaar op 2O mei stond Stichting Polin het kader van het lnternationale jaar voor
derhuis in het middelpunt op de WasschapVrijwilligers door Stichting Polderhuis een
pelse Dag. Ditmaal is het Wasschappel zelf.
boekje uitgegeven, waarin een beschrijving
Wat is Wasschappel? Een dorp met 2700
van de vrijetijdsbesteding van Westkappelaars
inwoners en bijna 60 clubs, verenigingen en
in 56 verenigingen, stichtingen en clubs. Wilt u
stichtingen waar mensen hun vertier halen en
dit boekje hebben dan moet u het kopen. Het
maken. Wasschappel is ook een dorp waar nog
boekje kost I 8,95 (op lO mei in het Poldermensen in klederdrachtzijn, dagelijks welte
huis), daarna is hette koop voor Í 12,5Obij
verstaan. En naast de dijk is er het boerenle't Boekenhoekje. Met de aankoop van 'Wi zitte
ven. Ook dat is Wasschappel. En daar gaat het
me aol in?' krijgt u een goed beeld van de actiallemaal over op 19 mei 2OO1.
viteiten in Westkapelle en u steunt Stichting
Polderhuis. De 1e exemplaren worden uitgeOpening in Stijl
reikt op 19 mei aan vertegenwoordigers van:
Om 10.00 uur is de opening van de dag. Hierde oudste geregistreerde particuliere verenivoor hebben wij alle mensen die nog in kleder- ging (de Zondagsschool); de vereniging met de
dracht zijn persoonlijk uitgenodigd. Zij zijn de
oudste culturele achtergrond (Caaischieters);
gasten
speciale
van de dag. We hopen zoveel
een van de oudste vormen van georganiseerd
mogelijk mensen in klederdracht te mogen
vrijwilligerswerk (de Brandweer) en de jongste
begroeten, sommigen van hen zullen door ons
vereniging (de Pauwstaart). Dit gebeurt
opgehaald worden met een auto: als ze er
door de loco burgemeester van Veere,
maar bij zijnl Door één van hen wordt een lint
de heer L.P.C. Wisse, om 10.'15 uur,
doorgeknipt, de openingshandeling. Jan van
Beekhuizen, de voorzitter, zal een kort welkomstwoord doen onder het genot van een
kopje koffie met iets lekkers erbij. Vervolgens
Sponsor van deze uitgave
worden de eerste exemplaren van het boekje
Rabo b an k N oo rdwest- Wal ch e re n
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wat is Wasschappel nog meer?

Dat laten we zien op 19 mei 2001 in het Polderhuis. Vanaf 1O.45 uur zijn er doorlopend
exposities (Klederdracht, Verenigingsleven,
Boerenleven, Huisslacht, Fotowedstrijd) Elk
heel uur wordt er een film vertoond met beelden uit het verenigingsleven in de jaren zestig.
Elk half uur kunt u op een video nog eens
terugkijken naar 20 mei vorig jaar. ln een
gezellige keuken kunt u zien hoe Polderblokjes
en smouters gebakken worden, u kunt er aanschuiven aan tafel en meteen wat eten (of
meenemen).
Yanaf 11.00 uur is de informatie hoek open,
waar mensen van Stichting Cultuurbehoud en
Stichting Polderhuis zitten om uw vragen te
beantwoorden. Daar kunt u ook opnieuw Start
Effecten kopen (als u ze nog niet heeft) en het
boekje "Wi zitte me aol in?"

Wasschappelse hei ploeg
Ook dat is Wasschappel. Een groep enthousiaste jonge mensen die zich vorig jaar
spontaan aanbood om op 20 mei een
demonstratie heien te geven met een
.^t 'seheid
geleende heistelling. Nu zijn we een jaar
verder, er is een off¡i¡ele heiploeg met
reserves, ze hebben zelf een heistelling
vt "- t-.teiÞìoo.Þ-o kOflì
gebouwd en gaan overal demonstrav,.i.1"t1,¡;io*
ties geven. Op 19 mei vertrekt de hei".n
ploeg vanuit d'Arke rnet paard en
wagen naar het Folderhuis. Hierna
wordt de heistelling in de tuin opgebouwd, met uitleg over een en ander.
Vervolgens gaat de eerste paal erin. De rest
van de dagzal de Wasschappelse Heiploeg
regelmatig demonstraties geven.
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Fotowedstr¡jd "Dit is Wasschappel"
Voor de fotowedstrijd zijn in alle categorieën
foto's ingezonden, hoewel het aantal per categorie verschilt. Daarom hebben we gedeeltelijk
voor een herschikking van de prijzen gekozen,
maar voor alle drie de leeftijdscategorieën zijn
er aantrekkelijke prijzen.

Prijsuitreiking

1

e categor¡e

I

tl m 12:

De bekendmaking van de prijswinnaars en uitreiking van de prijzen vindt plaats op 19 mei
2001 om 13.00 uur in het Polderhuis, door
iemand van de jury en N. Leijnse namens de
Rabobank.
1e prijs: waardebon van 1OO,- ter beschikking gesteld door de Rabobank NoordwestWalcheren.
2e prijs'. waardebon van f 50,'ter beschikking
gesteld door Sportshop van Marion.
3e prijs: boekenbon van 35,- ter beschikking
gesteld door Stukadoorsbedrijf Verhulst.

f

f

2

Cedeelde vierde plaats: een aantal boekenbonnen van 10,- per stuk, ook ter beschikking
gesteld door Stukadoorsbed rijf Verh ulst.

f

Prijsuitreiking 2e en 3e
leeftijdscategor¡e
De bekendmaking van de prijswinnaars en uitreiking van de prijzen vindt plaats op 19 mei
2001 om 17.OO uur in het Polderhuis, door
iemand van de jury en N, Leijnse namens de
Rabobank.
13 tlm'17 jaar
1e prijs: waardebon van 100,- ter beschikking gesteld door de Rabobank NoordwestWalcheren.
2e prijs: waardebon van 5O,- ter beschikking
gesteld door Sportshop van Marion.
18 jaar en ouder
1e prijs: waardebon van 100,- ter beschikking gesteld door de Rabobank NoordwestWalcheren.
2e prijs: een Brunchbon voor 2 personen, ter
beschikking gesteld door Fletcher Hotel
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Zuiderduin.
3e prijs: een tegoedbon voor een
Barbecueschotel voor 4 personen, ter beschikking gesteld door Slagerij Koets.

Zang,

m

Ook dit

uziek en klederdrachtenshow

is Wasschappel. Koren en muziekgroe-

pen werken gratis en voor niets mee om de
bezoekers een fijne dag te kunnen geven. Alle
groepen zeiden meteen JA op de vraag of ze
mee wilden doen. Voor de klederdrachtenshow
vonden we ook alle medewerking bij vrouwen
uit het dorp.
Het programma:
Van 13 .45 tot 14 1Ou het koor Looft den
Heere gevolgd door het Westkappels
Dameskoor van14.3O tot 14.50u.
Van '15.00 tot 15.45u Klederdrachtenshow,
Een aantal Westkappelse vrouwen, zelf nog
dagelijks in klederdracht, brengen met een
drietal andere liefhebbers van klederdracht
en boerengoed een wervelende klederdrachtenshow. Westkappelse dracht, door
de jaren heen.
Van 16.00 tot 16.20u opnieuw het Westkappels Dameskooç gevolgd d0or Mondorgelorkest De Krekels van '16.30 tot 17.00u.
1 8.00u U urtje Wasschappels dialect.
Van 19.00 tot 19.2ou
het koor Exaudi
Sauer & Oonk,

.
.

.
.

als afsluiting

met
van

dag'
om 19.30u
Looporkest OKK.
. Om 20.00u
Sluiting van de dag.
de

de notarissen van
stichting Polderhuis,
wensen ãlle ¡nwoners
van Westkapelle veel
plezier met de
Wasschappelse Dag
op 19 mei.
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ubilarissen bij het verenigingsleven:
Proficiat!

J

Het vrijetijdsleven heeft een oud verleden en
dus zijn er nogal wat verenigingen en stichtingen die in het jaar 2001 een jubileumfeest
hebben.
De volgende verenigingen hebben een jubileum van vijf jaar of een veelvoud daarvan:
Koor Looft den Heere bestaat 95 jaar. Nova
Zembla de ijsclub bestaat ook al weer 55 iaar
en de Postduivenhoudersvereniging De Zwaluw bestaat 50 jaar. Vrouwenvereniging Hoop
op Zegen en de Soos voor Ouderen zijn 30
jaar geleden opgericht. De Wielerstichting, LTC
De Westkaap, Peuterspe elzaal' t Kwetternest,
de Volkstuinvereniging en koor Exaudi bestaan
allen 25 jaar. De Teken en Schilderclub is al
weer 20 )aar crealief bezig. De Jeugdsoos en
Oudjes op Stoot (leuke tegenstelling) vieren
hun 15 jarig bestaan. De Commissie Schoolvoetbal organiseert al weer 1O laar het jaarlijkse voetbalfestijn. De laatste jubilaris is Stichting
Cultuurbehoud Westkapelle 5 jaar.

Stichting Cultu urbehoud
Westkapelle zoekt foto's van
oude buurtjes zoals 'de blije buurt'
en 'doolhof'. Mensen die foto's hebben
kunnen contact opnemen met Kees
Pouwelse, Papestraat 6, 57 1583

Sponsoractie Wasschappel se
Dag, Polderhuis Blad, Algemene kosten.
En ook dit is Wasschappel. We hebben een
sponsoractie gehouden onder ondernemers
ten behoeve van de Wasschappelse Dag, Het
Polderhuis Blad en algemene kosten. En sponsors vonden wel Stichting Polderhuis wil hierbij

laten weten dat zij uitermate blij is met de
steun van de ondernemers.

Sponsors Wasschappelse Dag

latie Bedrijf Hulbregtse, Fletcher Hotel Zuider-

duin, Perho Account, Slagerij Koets, Klussenbedrijf Schroevers, Minderhoud Meubel, Firma
Cabriëlse, Spar Supermarkt Minderhoud,
Bouwbedrijf Verhage, Sportshop van Marion,
Café Restaurant De Boomgaard,
Stu kadoorsbed rijf Verh u lst,
Van
Aannemer A. v. Rooijen,
Aannemer P. v. Vaardegem,
uw
Juwelier L. Minderhoud,
Anonieme ondernemer, Lunchcafé Traoljewerk, Bistro Ptzzeria de Capelle,
Thermphos lnternational 8.V., M. Sonius Licht

b¡jat
011 B-41
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en Celuid, Hengelsport Camping Zuiderduin.

Sponsors Het Polderhuis Blad
Doordat meerdere ondernemers bereid zijn om
advertentieruimte te kopen, is het gelukt om in
ieder geval tot het eind van dit jaar door te
gaan met de uitgave van Het Polderhuis Blad.
Er zijn ook ondernemers bij die extra nummers
hebben gekocht van de feesteditie en het
vakantienummer, hiermee sponsoren zij ook.
De vol-gende ondernemers steunen Stichting
Polderhuis door Het Polderhuis Blad mede te
financieren:
Rabobank Noordwest Walcheren, Henk Melis
Ambachtelijke frites, Notarissen Sauer & Oonk,
Dijkpaviljoen De Westkaap, Het Badmotel,
Lunchcafé Traoljewerk, HUBO Minderhoud,
Fletcher Hotel Zuiderduin, Perho Account,
Firma Cabrielse, Van der Wijst Advocaten,
Lockefeer & Verhulst Projecten, Kasteel van
Batavia, Taxatie- & Adviesbureau Minderhoud,
Aannemer Ander van Rooijen, VOF Peene,
Caravancam pi n g Westkapelle, Bistro Pizzeria
de Capelle, Hengelsport Camping Zuiderduin.

Algemene kosten
Er zijn altijd kosten die nergens bij horen maar
toch betaald moeten worden, om ervoor te
zorgen dat alles op rolletjes blijft lopen. De
telefoon, papier, printerinkt, kantoorartikelen,
vergaderkosten, etc. Ook op dii gebied wordt

Onderstaande ondernemers steunen Stichting
Polderhuis bij de voorbereiding en uitvoering van
de Wasschappelse Dag. De sponsoring betreft
zowel financiele bijdragen als ter beschikking
stellen van prijzen, materialen, machinerieën.
Sommigen willen anoniem blìjven.
Rabobank Noordwest Walcheren, Ondernemersvereniging Westkapelle, Eetcafé Koffiehuis, Kasteel van Batavia, Steenhouwerij Cebr.

Stichting Polderhuis ondersteund, en wel door:
Rabobank Noordwest Walcheren, Henk Melis
Ambachtelijke frites, Eetcafé Koffieh uis,
Profcom-lt, Steenhouwerij Cebr. Dominicus,
Kasteel van Batavia, Perho Account, Fletcher
Hotel Zuiderduin, CaravancamPing
Westkapelle, Bistro Pizzeria de

Dominicus, Henk Melis Ambachtelijke frites,
Anonieme sponsor, Kust VVV Walcheren,
VOF Peene, Mobuco Steigerbouw, Sligro,
Minicamping Vuurtoren, Sportzaal De Bellink,
Rijwielshop Westkapelle, Loonbedrijf Lievense,
HUBO Schildersbedrijf,'t Boekenhoekje, lnstal-

Giften

Capelle.

MINDERHOUD
.

Van een aantal particulieren ontvingen we een donatie. Daarnaast ziin
er diverse attributen geschonken
voor de tentoonstellingen nu en in
de toekomst. Onze dank hiervoor.

Schi lder-afwerkingsbedri jf
. Beglazing
. Kunststof kozijnen'
. Binnen- buitenzonwering

Zuidstraat I l6 - 4361 AJ Westkapelle
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Zaterdag 12 mei
Nationale Reddingbootdag, in het Reddingstation Westkapelle bij de radartoren. Bezichtigen boothuis
en reddingboot, uitleg van vrijwilligers etc. Open van 10.00 tot 16.00 uur, toegang gratis.
Zaterdag 9 juni
Familiedag VV Noormannen, Sportpark Prelaat, aanvang 10.00 uur.

Zaterdag 9 juni
Skeelertoertocht over Walcheren. Start Lunchcafé Traoljewerk,

'l

1.00 uur Tochten van 10, 20, 40 en 60 km.

Zaterdag 16 juni
Rommelmarkt van de Korfbalvereniging Stormvogels. Op de Markt, Westkapelle
Zaterdàg 23 juni
Westkappels Kwartet en Wasschappelse Heiploeg openen het nieuwe terras van Lunch café Traoljewerk, aanvang 16.00 uur.
Zondag 24 juni, 19.00 uur
Specíale viering in de Ned. Herv. Kerk op de

Markt in Westkapelle. ln de viering wordt door de Zondagsschool afscheid genomen van
de oudste kinderen. Verder wordt het 40-jarig jubileum van mevr. E.L. Reijnhoudt-Kaland gevierd. ledereen is van harte welkom.
Woensdag 27 juni
Het Westkappels Dameskoor en de Muziekvereniging OKK geven een dubbelconcert in Westkapelle Herrijst aan de Markt te
Westkapelle. Aanvang 20.00u, toegang gratis.
Vrijdag 29 juni
Eerste seizoensmarkt, gecombineerd met

Moedermarkt. Markt en Kerkplein te Westkapelle. Van 14.00 tot 21.00 uur.

Vrijdag 6 juli
Seiloeãmárkt in de Zuidstraat (in verband met de kermis niet op de Markt)

Vrijdag 6,Zaterdag 7 en Maandag 9 juli
Kermis op de Markt, 14.00 tot 24.OO uur.
Zaterdag 7 juli
Caaischieten, Abraham Calandplein van 08.00 tot 18.00 uur.

Op 19 mei staan Sebastiaan
(van het Kasteel van Batavia)
en Simone (van het Eetcafé Koffiehuis)
garanl voor een lekker kopje l<offie,
thee of ander drankje.

Programma 19 mei
Nog even het programma op een rij:

"

'10.00u Opening in klederdracht
10.'lïu Uitreiking 1e boekjes
10.45u Exposities en demonstraties:
Klederdracht

18.00 u Uurtje Wasschappels dialect

.
.
.
.
.
.
.

Vrijetijdskabinet (verenigingsleven) BoerenIeven, en Huisslacht. (foto's van mevr.
N. Flipse-Roelse
Kantklossen (u mag zelf ook proberen)

Mutsen plooien

Jakken maken
Kunstschilderen
Polderblokjes bakken Smouters bakken in
een gezellige keuken.
Yanaf !1.00u in een filmzaaltje elk heel uur
een oude film, elk half uur een terugblik op
20 mei vorig jaar.lnformatie, verkoop Start
Effecten en verkoop boekje vanaf 11.00u.
4

Vanaf ll.00u Heiploeg
13.00u Uitreiking prijzen fotowedstrijd
"Dit is Wasschappel" 1e categorie
'13.45 lot 14.10u Koor Looft den Heere
14.30 tot 14.SOu Westkappels Dameskoor
1 5.00 tot 1 5.45u Klederdrachtenshow
16.00 tot 16.20u Westkappels Dameskoor
16.30 tot 17.00u Mondorgelorkest De Krekels
1 7.00u Uitreiking prijzen fotowedstrijd

'î

Dit

is

Wasschappel" 2e categorie en 3e categorie

9.00 tot '19.20u Koor Exaudi

19.30u Looporkest OKK
20.00u Sluiting van de dag

Colofon
Het Polderhuis Blad
Kon. Julianastraat 1 9, Westkapelle
0118 572301
Redactieleden van deze editie:
Mayke v.d. Perk, Saskia Provoost,
Jacky van Hoppe, Ada van Hoof
Vormgeving: Lianne van Klinken
tel. 0118 572676.

Nummer 9 komt uit in iuli 2001.
Sluitingsdatum voor kopij 21 mei.

