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nformatieblad over Westkapelle
NUMMER I3

Oplage 1300, incl. buitengebied

Stichting Polderhuis

Wasschappelse Dag 25 mei

eigen website op lnternet

De tijd gaat snel, voor we het weten is het

ln Polderhuis Blad nummer 11 deden we een
oproep voor ontwerpers van een eigen website
van Stichting Polderhuis. Er zijn een aantal ontwerpen ingeleverd waar een deskundige jury
zich over heeft gebogen. De winnaar is Erwin
de Kam geworden. Hij gaat de uiteindelijke
website opbouwen en beheren. Erwin zalworden geholpen door Johannes Reijnhoudt die
het inhoudelijke deelvan de site zal beheren.
Het bestuur van de stichting is blij dat we nu
op internet kunnen en zij wenst bij deze de
beide beheerders veel succes. De website is per
1 mei2OO2 te bezoeken: www.polderhuiswestkapelle.com. Per 2 april2002 is de stichting ook via E-mail te bereiken:
sor. info@polderhuis-westkapelle.com
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Redactieadres: Kon. Julianastraat 19, 4361 EA Westkapelle

Rabobank

alweer 25 mei. De organisatie is
weer volop bezig met de voorbereidingen. We lichten vast een tipje
8,ratu^cte/ lilrctkøp//e
van de sluier op. Er wordt een
We heten aile lekkerbekken
spectaculaire openi ng verwacht
weer van harte welkom
met een reuzengroot koor. Er is
vanaf donde rdag 28 maart.
een winkeltje in de stijl van de vijfVcror reserve rin g 57 1358
tiger jaren waar u ook producten
kunt kopen. Er zijn een aantal demonstraties
van oude ambachten. Blokjes en smouters
worden er gebakken. Er wordt weer een film
getoond. Een foto expositie in het teken van
"Veranderend Westkapelle" voert u terug naar
verschillende tijdsperiodes. Naast de foto van
toen hangt de foto van nu. Dat geeft regelmatig een bijzondere kijk op ons dorp. Er staat
meer te gebeuren, dat leest u in de feesteditie
van de maand meil Schrijf het op uw kalender,
dit wilt u niet missen!

Evenementen Westkapel le

op internet
Een van de vaste onderdelen van de Website
van Stichting Polderhuis is de evenementenkalender Westkapelle. Veren igingen, stichtin gen
en bedrijven kunnen kosteloos hun evenementen hierin op laten nemen. De informatie voor
deze kalender kan uitsluitend via E-mail worden aangedragen.

GEBR. DOMINICUS BV
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Wie weet fotovraag
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Opnieuw een fotoprijsvráag, ditmaal weer uit
de oude doos. De foto is ter beschikking
gesteld door Mevrouw Rooijmans. De viaag

luidt: Hoe heet de mevrouw achter de toog en
waar is de foto gemaakt?
Uit de goede inzenders wordt een naam
getrokken voor een waardebon van 15 Euro.
Deze prijs wordt ter beschikking gesteld door
Rijwielshop Westkapelle , Zuidstraat 111a,

)

Showroonr daqeliiks qeoperrd vao 9.00,12.00 trilr en van 13.00-l/.30 uur
Zôler(larJS van 9.00-16.00 u
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Zing maar mee
De eerste avonden van'Zing maar mee' zijn al
geweest. Druk en gezellig. Schorre kelen van
jong en oud. Blijkbaar vinden velen het toch de
moeite waard om de TV een avondje uit te
laten. Velen vinden het echter jammer dat het
steeds op een donderdag avond is. Hierdoor
zijn verschillende mensen verhinderd om te
komen, door activiteiten van hun eigen verenigingen. We kregen de suggestie om de volgende winter door te gaan maar dan elke
maand op een andere avond. Een goed idee
waar we zeker rekening mee houden! Er zijn
nog twee zangavonden gepland dit voorjaar,

donderdag) gaat op 14 maart van start. De
PZC had ook belangstelling voor dit blijkbaar
goede idee. Een van de journalisten heeft een
aantal bijeenkomsten bijgewoond en zal een
reportage over de cursus maken in de PZC.
Mocht u denken: ik had de cursus eigenlijk ook
willen volgen.... Geef dan voor de zekerheid
uw naam en adres op bij het secretariaat. Bij
voldoende belangstelling kan de cursus later in
het jaar wellicht nog een keer worden aangeboden.

Ap/occrry

frøurnry

zie Kalendernieuws.

Cursus Klederdracht
Na de vorige Wasschappelse Dag hadden we
van veelvrouwen gehoord datze de klederdracht leuk vonden maar dat het aankleden
"zo'n gedoe" is. Steeds andere mensen lastig
vallen om jezelf aan te laten kleden is ook niet
altijd leuk. Stichting Polderhuis wil echter het
dragen van klederdracht stimuleren. Een van
de vrijwilligsters van Stichting Polderhuis kwam
met een goed idee: organiseer een cursusl Een
kleine aankondiging in het vorige Polderhuis
Blad over een cursus 'Jezelf aankleden in klederdracht' heeft er vervolgens toe geleid dat er
twee cursusgroepen zijn gevormd. ln totaal 19
vrouwen hebben zich opgegeven. Stichting
Cultuurbehoud ondersteunt beide cursussen
van 4 bijeenkomsten elk onder meer met cursusmateriaal en kleding. De eerste cursus is
begonnen op dinsdag 12 februari en sluit af op
dinsdag 12 maart.. De tweede cursusgroep (op

Hotel ZUIDERDUIN

Het goede antwoord op de waag uit het
Polderhuis Blad nummer 12 luidt:
De tank werd weggehaald voor een
opknapbeurt op 5 maart 1994. Uit de
goede oplossingen is een naam getrokken: Janneke Dekker-Celdof, Noordkerkepad 44. De waardebon, beschikbaar
gesteld door VOF Faasse, Zuidstraat 50
wordt thuis bezorgd.

Sterrenclub
Expressieclub voor Wasschappelse Cuus.
ln samenwerking met de basisscholen De
Lichtstraal en De Lichtboei is Stichting Polderhuis gestart met een Sterrenclub voor kinderen
(van groep 4,5.6 en7 van de basisschool). ln
deze expressieclub wordt onder andere aandacht besteed aan dansen, zingen en toneelspelen. Op de eerste bijeenkomst kwamen er
20 kinderen bij elkaar. De Sterren komen elke
woensdagmiddag bij elkaar van 13.15 uur tot
14.45 uur in de gymzaal van De Lichtstraal.
Onder begeleiding van een aantal vakbekwame volwassenen werken zij aan een eerste uitvoering op 25 mei in het Polderhuis.

Bedrijfs-en familiefeesten in combinatie met
spectacu lai re outdooractiviteiten

.

I

Congressen en seminars van 8 tot 275 personen
. ledere zondag: Familie Brunch,
kinderen gratis zwemmen in ons verwarmde
buitenzwembad! (mei tot okt)

Telefoon: 0118-561810
E-mail: info-zuiderduin@fletcher. nl
Vraag onze uitgebreide vergader-en
partijeninformatie aan
Surf ook eens naar onze website: www.fletcher.nl
I

http://www.f letcher.

n
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Geen lnternet, toch E-mail
U heeft geen lnternet maar wilt toch een Email aan iemand verzenden? Dat kan sinds
kort bij Café Traoljewerk. Er staat een computer in de bar waar u gratis een E-mail kunt verzenden. Handig om te weten!
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Anekdote van toen
Onderstaand stukje zult u waarschijnlijk niet in
de Veerse Krant aantreffen, het is overgeno_

men uit "De Klienker', van december 1962.

Ruim 40 jaar geleden was het Cemeentebe_
stuur van mening om ouders les te geven in
opvoedkunde.

Vervolg'Schepen op de kust'
ln de afgelopen edities is er regelmatig iets
geschreven over scheepsstrandingen. We pak_
ken die draad weer even op, maar gaan terug
in de tijd. Onderstaande brief u¡t lgZS kregen
we van Jopie van Sighem. Het spreekt voor
zich.

UIT HET ALCEMEEN POLITIEBLAD
"Enige raadgevingen aan de ouders
om jeugd_
criminaliteit zoveel mogelijk te voorkomen.
Veel jeugdcriminaliteit is een gevolg van
een te
streng of te lankmoedig optreden van de
ouders tegenover hun kinderen.
a. Te streng optreden lokt verzet uit
en dus een
anti gezagshouding.
b.Te toegevende houding kweekt slappe
figu_
ren, waardoor een verwenning ontstaat,
die
fataal is voor de vorming van taraktereigen_
schappen, als zelfbeheersing, verantwoorde_
lijkheidsgevoel, plichtsbetrachting enz.
_
Ceef aan uw kinderen niet te veel iakgeld; de
stijging van materiele behoeften, ook voor
jeugdigen is veelal onbeperkil
Laat uw kinderen niet te veel op straat lopen,
vooral niet als het donker is; de straat is d'e
bakermat van de jeugdcriminaliteiil Op straat
Ieren zij kwade vrienden kennen en wordt
dik_
wijls een slecht voorbeeld gegevenl Controleer
het bioscoopbezoek uan u* l¡nderen; veel
jeugdigen overschrijden de leeftijdsgrenzen
voor
bepaalde films gesteld, omdat dá co-ntrole hier_
op niet altijd doelmatig is; te veel bioscoopbe_
zoek kan op de duur niet goed z¡n voor de
vorming van jeugdige personen; hetzelfde
kan
gezegd worden ten opzichte van bepaalde
tele_

visievertoningen. Te veel bezoek aan cafés
en
danszalen moet eveneens ontraden worden

vanwege het gevaar voor alcoholisme en slech_
te omgangl Controleer het leesmateriaalvan
uw kinderen; voorkom, dat zij alles lezen, groen
en rijp door elkaar; onthoud hun vooral de
m¡n_
derwaardige "blaadjes" met de zgn. ,,pin_
up"girls en nog ergerl Houd u op de hoogte
van hun vrienden- en kennissenkring. U nãUt
er
recht op te weten met wie zij regelmatig
omgaan! Zorgvooral dat zij steùs iets ie doen
hebben, werken, studeren, hobby's en een
gezonde vrijetrjdsbesteding". En ,,Het is in
het
belang van uzelf en uw k¡nderen en denkt dus
vooral niet: het zal mi) niet overkomen',.

Wij vonden dit een leuk stukje, geschikt als
'Anekdote van toen,. Heeft u eei verhaal
of
een stuk tekst dat geschikt is voor een ,Anek_
dote van toen' neem dan contact op met
Yvonne van Beekhuizen (telefoon dznsg)
ot
doe een briefje in de bus van het redactieadres
(kon.iuliana str.19).

"Westkapelle 3 november 1925
Beste oom en tante,
Eergisteren is er, zooals bij ons op de kust
nogal eens dikwijls gebeurt, een schip
gestrand. Het was ruw weer. Tegen den avond
was het zelfs storm geworden. De Deensche

motorschoener,,Vestland,', die door het Oost_
gat voer, had erg met den wind te kampen.
Omstreeks halfzeven was hij bij het bankje van
Zoutelande. Zooals jelui in de krant misschien
wel gelezen hebt, is hij op die Ount g"rã;|.n.
Voordat hij zonk, hadden de mannen die er op
waren, eenige vuurpijlen
afgeschoten , Deze

waren door de kustwacht opgemerkt.
Dadelijk werd er naar

vrissinien

g",.inJ
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Voor stichtingen en
t.i^^, -.. - lereniqin-gen
-'"'ii,":,?'rTLä,ir.r:lå.Ufi'J.""n,

reddingboot en een
Maar ook voor uw privé zaken
paarsleepboten zijn
kunt u uiteraard oi¡ ñä"i",#i.
toen uitgevaren om te
Telefoon 419110
zien, of zij de mannen
konden redden. Ook de
Nederlandsche loodsboot bleef in de buurt.
Men kon echter niet bij het schip komen. Een
paar uur later werd van de loodsboot een licht_
je opgemerkt. Men voer er op af en ontdekte,
dat het een sloep was, met drie mannen erin.
Zij werden aan boord gehaald, en daar vertel_
den zij, dat de kok verdronken was. Hij had
ook in de sloep willen springen, maar was mis_
gesprongen. Ze hadden geprobeerd hem te
redden, maar het was niet gelukt. Het lichtje,
dat men gezien had, was van een lucifer
geweest. Des nachts werd er nog een man in
een reddingboei gevonden. Deze was erg
gewond en werd dadelijk naar het ziekenhu¡s
in Vlissingen gebracht. Nu waren er nog drie
mannen op het schip. Zij zaten in een mast.
's Morgens om zes uur ongevee r werden
zij
gered. Een er van werd ook dadelijk naar hãt
ziekenhuis gebracht. Als je bij ons op de dijk
staat, kun je nog drie masten zien. Kom eens
spoedig over, dan zal ik het je wijzen. Hartelij_
ke groeten van ons allen.

Je Nichtje Jacomina,'

3

HøPo/fuiløc6/î/,tn /â

Steekproef Polderhuis
De redactie was benieuwd hoe er tegen Stich-

ting Polderhuis wordt aangekeken en nam
twee steekproeven. Mayke en Saskia hadden
een gesprek met Ria Boogaard-Lous (oud
Westkappelaarster die nu in Zoutelande
woònt) en Corrie Provoost- de Pagter (Westkappelaarster). Het eerste onderwerp betreft
het Polderhuis Blad. Beiden ziinzeer te spreken. Zodra het blad in de bus valt wordt het
van begin tot eind gelezen, Het leest makkelijk, is informatief en het is gewoon een leuk
blad. Als de interviewers de naam Polderhuis
noemen denken beide vrouwen aan allerlei
activiteiten van de stichting en aan het
gebouw vroeger en nu. Zowel Ria als Corrie
hebben de Wasschappelse Dagen bezocht en
vonden het heel gezellig. Ria vond het vooral
leuk zoveel oud Westkappelaars te zien.

Wat hen opviel was de saamhorigheid op zo'n
dag en hoe iedereen genoot van alles wat er te
zien was. Op de vraag of zij suggesties hadden
voor de stichting wisten ze niets te zeggen, ze
vinden dat er al zoveel gedaan is en wordt.
Corrie heeft nog wel enkele tips voor oude
spelletjes van toen: Toppere, Zandpietertje,
Nipper de Nip. Wanneer ze gevraagd wordt
naar leuke herinneringen komen beiden met
hun herinnering aan de tijd van de noodwoningen op het Noordervroon. Veelzeggend,
omdat de herinneringen los van elkaar opborrelde, het waren immers twee aparte gesprekken. Wat de herinnering vooral kleurt, is dat
iedereen die er woonde een groot verlies had
geleden, waardoor de saamhorigheid groot
was. Beide vrouwen koesteren warme herinneringen aan deze tijd.

Het was druk op de vorige Wasschappelse Dag.

Gezocht

I

gevraagd

Gezocht

Gevraagd

Het Westkappels Dameskoor zoekt nieuwe
leden. Ze repeteren op woensdagavond van

Voor de komende Wasschappelse Dag zijn wij
op zoek naar oude winkelattributen zoals:
stopflessen groot en klein; een stroopkàn +
lepel; reclameblikken; boekjes van Flipje uit
Tiel; een oude telmachine. Wij kunnen van
alles gebruiken dus aarzel niet en bel ons, wij
komen het graag bij u ophalen . Tel. 571759

20.00 tot 22.00 uur. U bent van harte welkom
om een keer te komen luisteren of mee te zingen. De optredens zijn in klederdracht, heeft u
deze niet in uw bezit, dat is geen bezwaar, er
kan Voor gezorgd worden. lnlichtingen: Loes
Roelse te'.571270 of lrma Steketee tel.
582575.

of

572301.

r1øü 2o/dz.r/øß

Liederen van toen

De tijden verand'ren en soms heel erg vlug; 'k

De eerste zangavonden zijn achter de rug. Verschillende 'ouderwetse' liederen zijn daar al

Hoop d'armoe van vroeger komt nooit weer
terug; Want voor ze het wisten; Was 't vol met
toeristen.

onder handen genomen. Op hun speurtocht
naar oude of bijzondere liedjes, kwamen de
Pieten het onderstaande lied tegen:
HET VIKINGLIED
De Schepping begon met de zon en de maan;
En weldra was toen ook de aarde ontstaan;
Die was in 't beginne heel ruig nog en woest;
En niemand wist nog hoe dat verder nu moest.
Er werd geformeerd toen een heel groot stuk
land; Al was 't niet veel meer dan wat water en
zand; Nog later zijn toen ook de bossen ontstaani Zo is het wellicht vóór de ijstijd gegaan.

Die mensen die komen voor zee en voor rust:
Die vinden dat hier aan de Walcherse kust;
Waar thans op de stranden; Weer visboten
landen.
De dijk werd toch immers in ere hersteld; Al
werd door een storm deze reus nooìt geveld;
Hij wordt nu als 't ware een stoer monument;
ets waar de Westkapp'laar zichzelf in herkent.
f

De bloeiende velden met graan en met hooi;

O Walçh'ren, wat ben je toch wonderlijk mooi;

Met't
Eeuwen geleden geboren uit zee; Neem ik u
thans in herinnering me€i lr,l¿¿¡ 't dorp bij de
toren; Waar ik ben geboren.

Van 't uiterste Westen van ons Nederland;
Waar'aan ik voor altijd mijn hart heb verpand;
Wil ik u vertelle; Van 't dorp Westkapelle.
De Noorman die voer met zijn vloot langs de
kust; Dat was niet toevallig, hij deed het
bewust; Hier was hij gekomen; ln 't land zijner
dromen.

6/11,n¿ /6

dorp aan de Schelde; Waar'k u van ver-

telde.
En vrienden, wat is nu tot slot de moraal;
Van dit toch wat lange historieverhaal?
U bent hier geboren?; Dat dankt u die Noren!!

Westkapelle , juli 1987
(Ridderkerklaan)

P.

de Witte

Foto expositie
Stichting Cultuurbehoud Westkapelle toont in

Ze bouwden een hut en bejaagden het bos; Ze
stroopten het hert en ze temden het ros; Ze
werden.tot Zeeuwen; ln vroegere eeuwen.
Toen draaide de wereld nog niet om het geld;
't Was armoe en honger zo werd er verteld;
Door dat harde leven en droevig bestaan; Zijn
velen vroegtijdig de pijp uit gegaan.

een expositie haar nieuwste aanwinsten van
foto's. Het betreft vooroorlogse foto's van
Westkappelse amateur-fotografen. De getoonde foto's zijn nieuw in de collectie en hebben
nog niet eerder in een expositie gehangen. Het
betreft opnames van personen, gebeurtenissen
en dorpsleven.

Door visvangst en handel kreeg met het
gedaan; Dat Smalstad Westkappel hier toen
kon ontstaan; Waar vaders en zonen; Zeer
graag bleven wonen.
Maar langzaam verloor men de Kaap aan de
zee; Dat nam ook de handel en scheepvaart
toen mee; Het dijkwerk bleef over; Dus 't inkomen pover.
En loeide d'orkaan dan of brulde de wind; Dan
gaf dat weer vreugde voor man, vrouw en
kind; Wat storm wilde geven; Daar moest men
van leven.
Een oorlog heeft toen hier zijn stempel

gedrukt; Heeft ons veel bekenden en vrienden
ontrukt; En heelt ook de tijd vele wonden misschien; Zo'n lot voor Westkappel had niemand

De expositie wordt gehouden in Westkapelle
Herrijst op vrijdag 12 april, van 18.00 uur tot
22.00 uur en zaterdag 13 aprilvan 10.00 uur
tot 21.00 uur. De toegang is gratis, maar een
vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld.

Deze foto is gemaakt

tijdens de installatie
van burgemeester Mr.

W.l. Woldringh van der
Hoop, op 23 mei '1923

voorzien.
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Vrijdag 22 maarl vanaf 20.00 uur organiseert Rockin'Wasschappel weer een concert in het Koffiehuis
aan de Markt te Westkapelle. Optredens van Cheeky
Blighter en uit Engeland: Mark Keeley's Good Rochin'To Night. Voor leden van de vereniging Rockin'Wasschappel gratis, anderen 5 Euro.

Vrijdag en zaterdag 22 en 23 maart
Het Westkappels Dameskoor houdt haar jaarlijkse uitvoering in Westkapelle Herrijst. Er is ook weer een
toneelstuk na afloop van het concert. Aanvang 19.30
uur.

Donderdag 28 maart.Tingmaar meê. Hotel

Res-

taurant de Noordzeegalm aan de Zuidstraat te Westkapelle. Aanwezig 20.00 uur. Toegang gratis.
Woensdag 3 en
apr¡|. "schoolvoetbal Dorpen
op Walcheren" op terrein de Prelaat aan de Domineeshofweg te Westkapelle. Op 3 april voor de jongens (39 teams) en op 10 april voor de meisjes (42
teams). Beide dagen vanaf 13.00 uur tot 17 .45 uur
(prijsuitreiking). Reserved ata 17 en 24 april. Onze
scholen de Lichtstraal en de Lichtboei zijn uiteraard
van de partijl
Op zondagT april om 19.00 uur is er weer de
jaarlijkse zangavond door de Chr. Cem. Zangvereniging Looft den Heere, in de Hervormde Kerk Moria te
Westkapelle. Het koor Zuiderzangers uit Middelburg
verleent haar medewerking. Beide koren zingen die
avond onder leiding van Leny Stokman- de Craaf. Er
zal onder meer een Paassuite worden uitgevoerd.
Vrijdag 19 april2OO2 dejaarlijkse uitvoering van Cymnastiekvereniging Hygiëa in de sportzaal de Bellink. De
uitvoering begint om 19.15 uur, de zaal gaalom
18.45 uur open.

l0

Vrijdag en zaterdag12 en 13 april.

Te leen en gezocht
Van MediaEffect (Lianne van Klinken) mag
Stichting Polderhuis tijdelijk een kopieermachine lenen. Reuzebedankt! Nu zoeken we een
vrijwilliger die de onderhoudsbeurten kan
doen. Wie kan en wil? Bel 572301

Gezocht
Nieuwe leden voor de Vlissingse Accordeon-

vereniging "Accordeola". Voor mensen van 8
tot 88 jaar. lnformatie O1 18-551 421
.

Gezocht
Echtparên, die in het verleden hun bruiloft
hebben laten fotograferen door mevrouw N.
Flipse-Roelse. Deze mensen kunnen de negatieven hiervan gratis ophalen bij haar thuis:

Markt 96.

Gezocht
De Evenementen Stichting Westkapelle organiseert komende zomer weer allerlei activiteiten
voor Westkappelaars en de toeristen. Zij zoekt
mensen die tegen een kleine vergoeding bij
een aantal activiteiten hand en spandiensten
willen leveren. lnformatie tel. 57 1 669

Gezocht
Het Meicomité van de Wasschappelse Dag
zoekt nog enkele mensen die in de maand mei
één ochtend of middag willen helpen schoonmaken. Opgeven bij Ada van Hoof, 572301.

Reactie op gezocht
ln het vorige nummer vroeg de redactie wie
nog oude nurnmers van "de Klienker" had,
Zoveel reacties hadden we niet verwacht.
ledereen hartelijk bedanktl

Expositie in

Herrijst (zie pag.5)

Donderda g 25 april 2002 Zing maar mee. Hotel
Restaurant de Valk aan de Zuidstraat te Westkapelle.
Aanvang 20.00 uur. Toegang gratis.
Woensdag 15 mei Zeeuws kampioenschap voetballen voor meisjes. Terrein de Prelaat in Westkapelle,
vanaf 13.00 uur.

Zaterdag25 mei Wasschappelse Dag, Polderhuis
Westkapelle. Van 10.00 tot 20.00 uur.

TAXATIE- & ADVIESBUREAU MINDERHOUD

Colofon
Het Polderhuis Blad
Kon. Julianastraat 19, Westkapelle
o11B 572301
Redactieleden van deze editie:
Mayke v.d. Perk, Saskia Provoost,
Jacky van Hoppe, Ada van Hoof,
Yvonne van Beekhuizen.
Vormgeving: Lianne van Klinken:

0118-570312
Beëdigd makelaar - taxateur
onroerende goederen
Kees Minderhoud
Eva Besnyöstraat 4, Westkapelle , 571903
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De feesteditie komt uit rond 10 mei;
nummer'14 komt uit in juli2002, vakantienummer. Sluitingsdatum voor kopii 1 iuni.

