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nformatieblad over Westkapelle
EXTR.A.

EDITIE

Oplage 1250, incl. buitengebied

Er zijn nog steeds mensen in Westkapelle die
twijfelen aan de haalbaarheid van het Polder-

huis.

voor hun gevoel niets meer sinds
gemeentebestuur
zich positief uitsprak.
het
Voor hen en voor alle anderen is er nieuws: we
gaan door. Stichting Polderhuis ontplooit niet
alleen allerlei (ook nieuwe) activiteiten, er zit
ook vooruitgang in de realisatie van het toekomstig museum. De sceptici krijgen geen
Er gebeurt

gelijk.
Er wordt een nieuwe stichting opgericht met
bijvoorbeeld een naam zoals: Dijkmuseum

Polderhuis.

Redactieadres: Kon. Julianastraat 19, 4361 EA Westkapelle

ln deze stichting zitten Henk Melis, Jan van
Beekhuizen en Peter Huibregtse. Het is de
bedoeling dat deze groep wordt uitgebreid
met nog twee personen. De gemeente Veere
heeft inmiddels besloten om voor het Polderhuis een erfpacht regeling te treffen. Dit betekent dat er niet gekocht hoeft te worden. Het
bestuur van de nieuwe stichting is inmiddels
begonnen om financiers te zoeken.
Het zal nog even duren voor de eerste bouwvakker aan het werk kan. Maar nog een zomer
zomaar voorbij laten gaan ziet Stichting
Polderhuis niet zitten.

Zontør Etpocøø
Om verschillende redenen organiseert Stichting
Polderhuis in de maanden juli, augustus en
september een Zomer Expositie. De vrijwilligers
van Stichting Polderhuis willen al lang graag
iets 'echts' gaan doen, iets wat duidelijk te
maken heeft met het einddoel van de
stichting: een museum. Ze kunnen nu aan de
slag. Toeristen vroegen vorig jaar al wanneer
het museum opengaat.

Deze editie wordt u aangeboden door:

Minderhoud Meubel
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De Zomer Expositie in de komende zomer kan
de toerist informatie verschaffen en ook
nieuwsgierig maken naar de toekomst. lnformatie voor bezoekers zal zoveel als mogelijk in
4 talen te verkrijgen zijn.
De Zomer Expositie is gericht op een aantal
verschillende zaken:
1. Een drietal exposities laten het een en
ander van Westkapelle zien;
2. ln een winkeltje kunnen diverse eigen

3.

4.

gemaakte producten gekocht worden;
Op gezette tijden zijn er demonstraties
(Blokjesbakken ; Roofuogelshow);
Er is volop informatie.

Koffie, thee of andere versnaperingen zal men
elders in het dorp moeten kopen.
Ondernemers in deze branche kunnen tegen
een kleine vergoeding een affiche ophangen in
de informatieruimte in het Polderhuis.
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Gratis entree

Tijd over, z¡n om te helpen?

De expositie moet gezien worden als een
Benefiet Expositie waarvan de opbrengsten
rechtstreeks ten goede komen aan activiteiten
van Stichting Polderhuis en het kunnen
opknappen van het gebouw. Er wordt geen
entree gevraagd maar een vrijwillige bijdrage.
Deze bijdrage en de opbrengsten van het winkeltje zijn de inkomstenbron.
De expositie is open vanaf 10 juli tot en met
28 september, van woensdag tot en met zaterdag van 10.00 uur tot 20.00 uur.

Vier dagen per week, drie maanden lang. Acht
uur per dag. Om een sluitend rooster te kunnen maken heb je dan heel wat mensen nodig.
Op dit moment kunnen we 607" van het rooster invullen. We zoeken dus nog een aantal
mensen. Het principe is vier uur per dag per
persoon. Per dag hebben we dan víer mensen
nodig, twee voor de winkel, twee voor het
rondlopen en opletten (en eventueel verhalen
vertellen).

In de Zomer Expositie:

1. De oorlog

Deze extra editie wordt u mede

en Westkapelle (een expositie

van gevonden voorwerpen uit de oorlog
aangevuld met foto's en voorwerpen van
Stichting Polderhuis en particulieîe verza-

2.

melaars).
De fototentoonstelling'Veranderend Westkapelle van'1935 tot 2OO2'

3.

Westkappels talent: expositie van kunst-

aangeboden door

Kasteel van Batavia

werken van Westkappelse amateurkunstenaars.

Westkappels Talent
Voor de expositie 'Westkappels Talent' is een
commissie ingesteld die de werken van amateur kunstenaars uit Westkapelle zal bekijken
en uitzoeken. Amateurkunstenaars die in
Westkapelle wonen kunnen zich opgeven voor
het uitlenen van eigen kunstwerken. De mogelijkheid bestaat om deze kunstwerken te verkopen (niet verplicht). Van de verkochte
werken gaat 1 OT" van de opbrengst naar
Stichting Polderhuis.
De werken moeten goed opgehangen of neergezet kunnen worden.
De kunstwerken mogen geen kopie zijn van al
bestaande kunstwerken, zoals van Rembrandt
of van Cogh.

Winkelhulp
Vindt u het leuk om een aantal keer achter de
toonbank te staan? We zoeken nog verschillende mensen hiervoor, ook als u slechts twee
keer kunt.

Gastheren en gastvrouwen
Vertelt u graag over vroeger? Ook als u maar
een aantalkeer kan... we zien u graag komen
Vindt u het leuk om met mensen om te gaan,

wilt u Stichting Polderhuis best wel eens helSoort kunstwerken
Tekeningen, schilderijen, keramiek, beeldhouwwerk, foto's, houtsn ijwerk, smeed ijzeren
voorwerpen, tinfiguren, noem maar op.

Opgave en deelname
U kunt een opgave-formulier verkrijgen bij Ans
Dingemanse, telefoon 571609. lnleveren voor
31 mei. Daarna hoort u op welke manier de
werken worden geselecteerd en hoe de procedures zijn.

pen? Jong en oud is welkom.

Vacaturebank
U kunt uzelf opgeven door een briefje in de
bus te doen bij het secretariaat, Kon. Julianastraat 19 te Westkapelle.
U kunt ook nog even wachten tot 25 mei.
Op de Wasschappelse Dag is een vacaturebank waar u duidelijk kunt zien welke taken
we nog open hebben voor vrijwilligers. Uzelf
opgeven kan op dat moment ook.

