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NUMMER 14

Oplage 1600, incl. buitengebied

Dit nummer wordt ook verspreid onder de gas-

ten van de volgende bedrijven:

Camping Moens, Caravan Camping Westka-
pelle, Camping Zuiderduin, Badmotel Westka-
pelle en Cheetah's Diner & Braai.
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Redactiead res: Kon. J u lianastra at 1 9, 4361 EA Westkapelle

Zeker de Sterrenclub was een groot succes. De

dames in het winkeltje hadden het erg druk, de

boerenjongens- en meisjes waren snel uitver-
kocht. Het snoep was erg in trek, want het
kostte maar 2 cent per stuk snoep van het blad

en als je dan 50 cent hebt gekregen van opa of
oma....... Boven was er een foto-expositie van

Wasschappel toen en nu, deze werd door vele

zeer enthousiast ontvangen en herinneringen
werden volop met elkaar gedeeld. Door het
grote succes vloog de dag voorbij en algauw
was het tijd voor de Kleidodden om de dag af
te sluiten. Na het opruimen gingen de vrijwilli-

Terugkijken naar 25 mei 2002,

de 3e Wasschappelse Dag

De derde Wasschappelse Dag was een dag vol
zang! De opening was winderig maar velen

zongen het Wasschappels Volkslied mee. Het
Reuzenkoor om 11.00u maakte veel indruk,
ook hier zong het publiek luidkeels mee. Bij de

twee 'Zing maar mee" activiteiten was het erg

druk, opnieuw zong iedereen mee. Met de

afsluiting van de Kleidodde werd er opnieuw
gezongen. Maar natuurlijk was er meer. Een

kort verslag van Mayke en Saskia, twee vrou-
wen uit de Blokjesploeg. "Na maandenlang
voorbereiden was het dan eindelijk zover, de 3"
Wasschappelse Dag. Ondanks de vooruitzich-
ten werkte het weer goed mee. Burgemeester

de Bruin dirigeerde het reuzenkoor en daarmee

was de dag geopend. We gingen snel naar

binnen om het 1" baksel blokjes op te zetten
en alle andere demonstraties gingen ook van

start. De zaal liep goed vol en de belangstelling
was groot vooral bij alle optredens die dag.

gers naar het café
om alle indrukken
van de dag met
elkaar uit te wisse-
len. Met de armpjes
in de lucht werd het
grote succes van de
3" Wasschappelse
Dag gevierd".

,f
Dliet

Cheetah's diner & braoi
Zuidstraat 130 - 4361 AKWestkapelle
Tel. 0l l8 571753 - www. cheetahs.nl

otel
le

Grindweg 2
4361 JG Westkapelle
Tel. 0l l8 571358/Fax 0l l8 571 359
www.badmotel.nl

Wie Weet Fotovraag
Opnieuw een fotoprijsvraag w aaraan iedereen

kan meedoen. Jong en oud, spring op de fiets
of ga lopend op zoek naar het antwöord. De

vraag luidt:
Aan welk huis hangt dit bord?
De foto is ter beschikking gesteld door Bram

Westerbeke. U kunt uw antwoord in de bus

doen bij het secretariaat (Julianastr.l9) of via
de E-mail: info@polderhuis-westkapelle.com
Uit de goede inzenders wordt een naam geloot
voor een waardebon van € 15,00
Deze prijs wordt ter beschikking gesteld door
Total Faasse-Kaland uit de Zuidstraat.
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Het optreden van

de Sterrenclub was

voor velen.een

hoogtepunt.

Kinderjournalisten: Het was cool!
Op 25 mei liepen er ook vijf jonge journal.isten

door het Polderhuis, allemaal leden van de
Sterrenclub. Met pen en papier gewapend
hebben zij aàn het publiek allerlei vragen
gesteld. Hun aantekeningen hebben zij na
afloop ingeleverd bij de redactie van Het Pol.
derhuis Blad. Een paar van hun opgeschreven
vragen en antwoorden willen wij u niet ont-
houden.

Vraag:Wat vindt'u van de Wasschappelse
Dag? Antwoord:De mooiste dag in mijn leven!
Vraag: Wat vindt u het leukste? Antwoord: De
foto's van het huis van mijn broer. Vraag: Hoe-
veel sneetjes haalt u uit een zoete koeke voor
het koekhappen? Antwoord: Met dikke plak-
ken 14 en met dunne plakken 20. Een van de
journalisten hield een steekproef (de antwoor-
den werdén geturfd) met de vraag: Vindt u het

hier leuk in het Polderhuis? De antwoorden: Ja
(t maal), leuk (9 maal), cool (1 maal), gaaf (2

maal), weet niet (2 maal). Het verrassendste
antwoord kwam op dè vraag die aan twee kin-
deren werd gesteld: Vind je dat je goed kunt
heien? Antwoord: Daan en lris zeggen ja, zij
zitten in de juniorheiploeg. Dat hebben we
gezien, we hebben die dag verschillende malen
kinderen in de weer gezien met de heistelling.
Dit tijdens de pauze van de heiploeg. Bij terug-
komst wist de voorman te vertellen dat de kin-
deren de paal toch nog twee centimeter verder

'de grond in hadden gekregen.

Er waren veel sponsors, maar op deze plek willen
we met name Cheetah's, Noordzeegalm en het
Koffiehuis in het zonnetje zetten. Zii zorþden er

voor datvrijwilligers op de Wasschappelse Dag

lekker konden eten. Dus Bedankt!

Nieuws
Op dinsdag 7 mei 2OO2 is in vergadering bij-
een besloten om een stichting op te richten die
voorlopig de naam 'Stichting Wasschappel i.o.'
gaat krijgen. ln eerdere publicaties is er sprake
geweest van een op te richten 'Holding Was-
schappel', uiteindelijk is besloten dat een stich-
tingsvorm beter is.

Op deze vergadering waren aanwezig:
mevrouw A. de Bruijn en de heer R. Dekker,
namens Stichting Atlantikwall Walcheren; de
heer A. Huibregtse en mevrouw N. Leijnse

namens de lnnovatie Coöperatie Noordwest-
Walcheren; de heren H. Melis en J. van Beek-
huizen, mevrouw A. van Hoof, allen namens
Stichting Polderhuis; de heren P. Huibregtse en
A. Biemond, beiden kandidaat bestuursleden
voor de op te richten stiðhting. De bestuursle-
den die tot,de stichting zullen toetreden zijn de
heren H. Melis, J. van Beekhuizen, P. Huibregt-
se en A. Biemond. Er is nog een vacature.
De op te richten stichting stelt zich ten doel
een museumbedrijf te realiseren in het Polder-
huis te Westkapelle, gebaseerd op een eerder
vastgesteld ondernemersplan. Stichting Polder-
huis zal een belangr|ke rol gaan spelen in de
uitvoering van die plannen.
Dit musèumbedrijf zal verhuurd gaan worden
aan een ondernemer die de totaalexploitatie
gaat doen. De eerste taak van het bestuur van
de nieuwe stichting is het verkrijgen van subsi-
dies en leningen ten einde het plan te kunnen
gaan uitvoeren.



Polderhuis Zomer Expositie '02
Veel Westkappelaars hebben de expositie 'Ver-

anderend Westkapelle van 1935 tot
2002" gezien op de Wasschappelse Dag. Maar
voor mensen die slecht ter been zijn, of niet
kunnen lopen, lag het moeilijker. Helaas heb-
ben we nog geen lift naar de zolder. Maar voor
hen en allen die een herhaling willen: de expo-
sitie wordt komende zomer herhaald en zal

worden geplaatst in de benedenzaal. ln die-
zelfde ruimte komt de expositie 'Westkappels

Talent' , een expositie van kunstwerken van
Westkappelse amateur-kunstenaars. Er is kera-
miek, er zijn foto's, schilderijen, tinnen figuren
en toegepaste kunst. Op zolder komt een

expositie 'De oorlog en Westkapelle' (een

expositie van gevonden voorwerpen uit de
oorlog aangevuld met foto's en voorwerpen
van Stichting Polderhuis en particuliere verza-
melaars).

Verder is er een winkeltje ingericht waar diver-
se eigen gemaakte producten gekocht kunnen
worden. Op gezette tijden (informatie op de
Website en op het Nieuwsraam) zijn er
demonstraties (Heien, Blokjesbakken; Roofvo-
gelshow).

Hubo Minderhoud
Zuidstraat I l8

4361 AJ Westkapelle
Tel.0l 18 572612

Expositie Schi ldersclub
De Wasschappelse Schildersclub houdt haar
jaarlijkse expositie opnieuw in Westkapelle
Herrijst. Het thema waaraan de club gewerkt
heeft ís "Tussen 't waeter van de zêe" met
onder andere schilderijen van het leven aan de

kust. De expositie is open vanaf maandag2g
juli tot en met zalerdag 3 augustus, van
16.00u tot 21 .00u. Toegang zoals altlJd gratls.

Expositie Moria
Van 12 juli tot en met 30 augustus zal de her-
vormde kerk "Moria"aan de Markt in Westka-
pelle elke vrijdag geopend zijn van 16.00 -

20.00u. Er is een expositie 'Vuurtorens op de

kust' (bouwkunst in papier) en een tentoon-
stelling "Wat was en wat is" (kerkgebouwen
in Westkapelle door de eeuwen heen). Voor de
kinderen is er een kinderhoekje in gericht en

het orgel zal worden bespeeld. De toegang is

gratis.

^Õ.

Heffingen
Een anekdote uit de crisisjaren. Dit keer van
Klâra Huibregtse en Mayke van der Perk. Tij
schreven het volgende verhaal na een gesprek

met een oudere inwoner.
"Heeft de overheid geldgebrek dan wordt er
weer een nieuwe belasting of heffing inge-
voerd. Dat dit niks nieuws onder de zon is,

bleek uit een verhaal van een oudere Westkap-
pelaar.

ln de crisisjaren waren er ook allerlei heffingen
o.a. voor de koeien die op het Vroon liepen. 's

Morgens om 7.00 uur werden de koeien
gebracht en 's avonds liepen ze uit zichzelf
weer terug naar het dorp naar hun baas. Jan

Westerbeke (Jantje Wit) was de koeiewachter
en wist van alle koeien wie de eigenaar was. Er

werden schetsen gemaakt door een zekere
Mattiese uit Meliskerke, hij was controleur
namens het rijk. Deze Mattiese zat de hele
dag, als een soort kunstschilder op het Vroon
te schetsen, om de hoogte van de heffing vast
te stellen, daarna liet hij de schetsen aan de
koeienwachter zien om te vragen wie de eige-
naars was. Bij het zienvan 3van deze tekenin-
gen zei Jan Westerbeke:"Dat bin dur ôôle drie
van Mosse Konte". De controleur ging naar de
eigenaar van de koeien en trof daar de vrouw
des huizes aan. Hij vond dat de naam 'Mosse-
konte'niet gezegd kun worden en zei daarom
ln goed ABN:"Coelendag mevrouw Mussebil-
letje, zijn deze koeien van u?"Het volgende
moment vlogen de klompen rond zijn oren en

zag men hem door de straat rennen met
vrouw mussebilletje achter hem aan. De con-
troleur ging in het vervolg zeer voorzichtig bij

de mensen langs en met de zekerheid van de

goede naam."

flø Po/úø,/uac 8L¡1, ø,t, /4

De burgemeester

is lang gebleven

na de opening en

had met vele

Westkappelaars

een gesprekje.
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Deze pagina is verzorgd door een aantal kinderen van de basisschool De Lichtstraal
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Weltel ij kse activiteiten:
Elke vrijdag toeristenmarkt van 12.00-2O.OOu

op de Markt in Westkapelle.
Vanaf 10-7: elke wo.,.do., vr. en za.

Zomer Expo '02 in het Polderhuis, van 10.00-20.00u.
Vanaf 12 juli elke vrijdag expositie in
Hervormde kerk Moria 16.00-20.00u.

Wo. 3 -7: Kermisronde OKK, 19.30u vanaf de Markt een rondwandeling door 't dorp.
Vr. 5-7: Start Kermis

Za. 6-7: Gaaischieten
Ma. 8-7: Lãatste kermisdag
Vr.12-7: Seizoenmarkt en Kindermarkt, v.a. 14.00u op de Markt
Za. 13-7: Ringrijden van 8.00-18.00u op de Markt
Ði.'16-7: Badgasten Tennistoernooi; Sportpark Prelaat, 18.00u
Wo.17-7: Avonturendag van 13.00-17.OOu op de Markt en Calandplein
Za.2A-7: Beachvolleybal-toernooi bijStrandpaviljoen Zuiderhoofd, van 10.00-17.OOu
Ma.22-7= Schatgraven op het strand bijstrandpaviljoen Scheldezicht van 10.00-13.00u
Di. 23 -7 : Kaart en kom pastocht, Dúi novergang Joossesweg, 1 8.30-2 1 .30u
Di.23-7: Zomeravond-Viswedstrijd bijstrandpaviljoen Calimaros van 19.OO-21.30u (Aardappeldal)
Wo.24 -7: De 27e Wielerronde van Westkapelle, een sportieve happening met stratenloop voor

trimmers en wedstrijdatleten (om 18.30u en 19.15u), een wielerwedstrijd voor cyclospodieven,
veteranen, en recreanten (vanaf 2O.15u).

Do.25 -7: Roofuogelshow om 11.00u in de tuin van het Polderhùis.
2o.28-7= Open WK* Darts, Dartvereniging The Dostkillers, in Traoljewerk om 17.OOu.

Ma.29 -7: Expositie Wasschappelse Schilderclub in Westkapelle Herrijst aan de Markt, 16.00-21 .00u.
Vr.26-7: Noormannen Prestatieloop, Start op de dijk bij het Kasteel van Batavia; 19:3Ou
Ma.29-7; Sjezenwedstrijd Westkappelse Ringrijdersvereniging;.Zuidstraat, Papestraat, Noordstraat en

Smidstraat; 1 7.00-20.30u
Ma.29 -7: Expositie Wasschappelse Schilderclub in Westkapelle Herrijst aan de Markt, 16.00-21.00u.
Di. 30-7: Expositie Wasschappelse Schilderclub in Westkapelle Herrijst aan de Markt, 16.00-21.00u.
Di. 30-7: Walcheren on Wheels; 16.00u inschrijven bij Lunchcafé Traoljewerk,

start: Zuidstraat om 17.OOu

Wo.31-7: Springkasteel op het strand bij paviljoen Zuiderhoofd,10.00-17.00u
Wo. 31 -7: Expositie Wasschappelse Schilderclub in Westkapelle Herrijst aan de Markt, 16.00-21 .00u
Wo. 31 -7: Sport en Speldag op de Markt van 17.00-21.00u.
Wo. 3l -7: Lunchcafé Après Skeeler, 20.30 uur m.m.v. The Bulldozeband.

fr,/øtrlørørøøn c A ryøøuc
Wekel ij kse activiteiten:
Elke vrijdag toeristenmarkt van 12.0O-2O.OOu op de
Markt irr Westkapelle
Elke wo., do,, vr. en za.

Zomer Expo '02 in het Polderhuis, van 10.00-20.00u.
Elke vrijdag expoiitie in de Hervormde Kerk Moria
16.00-20.00u.

Do. 1 -8: Zoutelande: Demonstratie Wasschappelse Heipfoeg (zie aankondiging op raam woonhuis)
Do. l-8: Expositie Wasschappelse Schildersclub in Westkapelle Herrijst aan de Markt, 16.00-21.00u.

5
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Do. 1-8: Beach-aerobic, van 10.00 tot 1 1 .30u bij strandpaviljoen Zuiderhoofd
Vr. 2 -8: Expositie Wasschappelse Schilderclub in Westkapelle Herrijst aan de Markt, 16.00-21.00u.
Vr. 2-8: Seizoenmarkt + Kindermarkt, v.a. 14.00u op de Markt
7a.3 -8: Laatste dag Expositie Wasschappelse Schilderclub in Westkapelle Herrijst aan de Markt,

'16.00-2'1.00u.

Vr. en za. 2-3: Beach Voetbal Toernooi, naast Lunchcafé Traoljewerk.

Za. 3-8: Oldtimerrit + Country & Westernparty', op de Markt
Ma. 5-8: Schatgraven van 10.00-13.00u bij paviljoen Zuiderhoofd
Ma. 5-8: Mega Vlieger Demonstratie op het strand bij strandpaviljoen Scheldezicht, van

19.00-22.OOu
Di. 6-8: Kaart- Kompastocht bij de tank op de dijk, van 18.30-21 .3Ou

Di. 6-8: Zomeravond Viswedstrijd; o.Strandpaviljoen Calimaros (Aardappeldal); 19.00-21.30u
Di. 6-8: Badgasten Tennistoernooi; Sportpark Prelaat, 18.00u
Di. 6-8: Start Campingtoernooi VV De Noormannen; Sportpark Prelaat, Jeugd
Wo. 7-8: Springkasteel op het strand bij paviljoen Scheldezicht, van 10.00- 17.OOu

Wo. 7-8: Zeeuwse Ambachtenmarkt, op de Markt van 14.00-21.00u; m.m.v. Stichting Polderhuis.

OKK staat ook op de Markt met verkoop van smouters, wafels en 2e hands muziekinstrumenten..
OKK speelt van 18.30-19.30u

Wo.7-8: Looporkest OKK van 18.30-19.30u
Wo.7-8: Klederdrachtenshow op de Markt, van 19.30-20.30u; m.m.v. Stichting Cultuurbehoud
Wo. 7-8: Bierfietsen, op de Markt-Zuidstraat ca.20.45u
Wo.7-8: Campingtoernooi VV De Noormannen; Sportpark Prelaat, Jeugd
Do. 8-8: Campingtoernooi W De Noormannen; Sportpark Prelaat, Jeugd

Do. 8-8: Beach-aerobic bij strandpaviljoen Zuiderhoofd, van 10.00-1 1.30u

Do. 8-8: Roofvogelshow bij HR de Valk op de Markt, 11.00u
Vr. 9-8: Campingtoernooi VV De Noormannen; Sportpark Prelaat, Veteranen
Vr. 9-8: Skeelerwedstrijd op de dijk (let op de posters)

Weekend 9-10-1'l: Traolje Festival, muziekfestival met verschillende bands, in Lunchcafé Troaljewerk.
Za. 1O-8: Beachvolleybal-toernooi bij strandpaviljoen Scheldezicht
Ma. l2-8: Zandkastelenwedstrijd op het badstrand bij Zuiderhoofd, van 10.00-13.00u
Di. 13-8: Avonturendag op de Markt en het Calandplein van 13.00-17.00u
Wo. 14 -8: Openlucht Bingo op de Markt in Westkapelle,Start om '19.30 u.

Do. 15-8: Jeu de Boules-Toernooi; Strand Joossesweg

Vr. 16 -8: Winter BBQ, een uitgebreide BBQ met winters tintje in Lunchcafé Traoljewerk.
Vr. l6-8: Lampionoptocht onder begeleiding van OKK, start op de Markt om

21.3Ou;
lampions verkrijgbaar bij Herrijst
Vr. 16-8: Vuurwerk boven de Kreek om22.3}u (bij slechtweer naar 2a.17-B)
Di.20-8: Zomeravond Viswedstrijd, Strandpaviljoen Calimaros (Aardappeldal);

19.00-21 .30u
Vr. 23-8: Laatste dag expositie in de Hervormde kerk Moria, 16.00-20.00u.
Za.24-8: Ringrijderswedstrijd op de Markt, van 8.00-18.00u
Vr. 30-8: Concert OKK met Onda, een muziekvereniging uit Ritthem.
Aanvang 20.00u op het plein van de NH kerk aan de Markt te Westkapelle.

fr,/øtrÁørøtør,nc I øp úøøúu
Wekel ijkse activiteiten
Elke wo., do., vr. en za.

Zomer Expo '02 in het Polderhuis, van 10.00-20.00u

7a.14-9: Viswedstrijd op de stranden tussen Westkapelle en Zoutelande van 12.00-16.00u;
i.s.m. Kees Provoost Hengelsport
2a.14 en Zo. 15-9: Jazz By the Sea,
(zie achterpagina van dit nummer)
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V.V.V. anno 1951
Met de vakantie voor de deur weten we dat
we weer overspoeld gaan worden door toeris-
ten. Het wordt weer druk, er moet veel gere-
geld en georganiseerd worden, onder andere
door het V.V.V. ln het kader daarvan kijken we
terug naar de periode kort na de oorlog, de
beginjaren van de V.VV. De toenmalige burge-
meester M. Tydeman heeft voor het Polderhuis
Blad zijn herinneringen hieraan op papier
gezet. Leest u meel

De eerste jaren van de

VVV Westkapelle

De oorlog was over. Walcheren weer droog.
Westkapelle verwoest maar al in opbouw. Het
dorp bruiste van bedrijvigheid en haalde mij
enthousiast (van twee kanten) als burgemees-
ter binnen in 1949.1n den beginne heb je het
nog niet zo druk en ik ging dan na mijn uurtjes
in de Zwitserse barak op het Vroon, die als

gemeentehuis diende, lekker naar het strand
en lag daar dan geheel alleen. Wat Iigt er dan
meer voor de hand dan in de zon en het
warme zand te broeien over de toekomst van
een dorp en aanbouw? Er kwamen al flink wat
huizen klaar en er waren situaties bij, die naar
mijn smaak als bijverdienste best'n paar
zomergasten konden nemen. De kosten van de
nieuwbouw logen er per slot ook niet om
ondanks de mooie Rijksherbouwregeling, En

het kostte heus nog moeite om een paar
slachtoffers te vinden voor mijn zomergasten-
plan. We richtten de V.V.V. op, Jan Cijsouw,
Zuidstraat 113, wilde wel secretaris worden en
dochter Maatje'deed dapper mee. Celukkig
waren er een paar mensen die wat verplichtin-

gen aan die burgemeester hadden en die mijn
verzoek eigenlijk niet konden weigeren. Ver-
plichtingen, hoezo? Nou ja, zoon uit de dienst
gepraat of herbouwperikelen opgelost. Hoe
het ook zij, het eer-
ste jaar, 1951, had-
den we vijf adressen

bij elkaar. Ze ston-
den op een stencil-
tje, op het
allergoedkoopste
papier en er zat ook
nog een zwarte
veeg op. Bovenaan
stond de weduwe
Brasser, weduwe
van "Jan Semijn",
Zuidstraat 117. En

wat wil het wonder?
Ze verhuurden alle

vijf en het werden
dikwijls nog dikke
vriendschappen ook.
De buren van die
vijf pioniers zagen
het gebeuren met
ongeloof aan. Dát
konden ze ook wel
proberen en ziedaar het begin van iets, dat je
een olievlek noemt; De deelnemers betaalden
10 cent per overnachting aan de V.V.V. en dat
heeft iedereen lang en trouw volgehouden.
Subsidie hadden we niet en van een sponsor
had nog nooit iemand gehoord. Het was
steeds arremoei troef, een budget van - schrik

ilø Po//¿r/u.uc 8/¡1, n¿ /4

Koos Provoost gaf
een demonstratie

ondermutsen

maken. Een pronte
boerenvrouw, dat
moet in de krant.

Kasteel van Batavia
Cofé, petit reste u ro nt, pe n si o n

ì
r-1

Zuidstraat 143 - 4361 AH Westkapelle
Tel. 0l I 8 571 371

niet - 63 gulden en altijd meer
plannen dan geld. Toch had-
den we na drie jaar een fol- ^
der met wel 15 adressen. ue Vakant'
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ãan:V.v.v- westkapelle 41s1';ö't'

Kloosterstraat 4 a uit de Bredase

Courant, 4 b uit de Nieuwe Rotterdammer
enzovoort. Het werkte uitstekend, en we hiel-
den er veel geld mee in de krappe kas. lnmid-
dels vond Jan Cijsouw het toch te veel
schrijfwerk worden en werd Adri I luibregtse
(Fret) secretaris. Hij werd een echt informatie-
centrum. Van die oertijd heb ik geen papieren
meer, heeljammer. Nu moet ik stoppen van de
redactie en er is nog zoveel leuks te vertellen.
Al met al: het waren dierbare, fijne jaren én

een V.V.V. met toekomst.
M.Tydeman." 
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Een anekdote uit de jaren '30
Naar aanleiding van de anekdotes uit de vorige
editie van het Polderhuis Blad kwam een

vrouw uit het dorp ook met een anekdote aan.

Een smeuïg verhaaltje over ondeugende kin-
derpret. Een van de redactieleden schreef het
verhaal voor haar op en een parttime mede-
werkster van het blad (mevr. N. Lous-Louwer-
se) deed de vertaling. Waarachtig een puike
samenwerking. Smult u mee?

Een middugje ni strange.
Zo om en b¡e de dertiger jaeren, was 't bie de

Wasschappelse bevolkienge nog gin gewoon-
te, om ni strange te gaen. D'r waere wè groep-
jes guus die 's-zaeterdagsmiddugs in den dune
gienge spele. Zô ôôk een groepje meisen, d'r
a' dit stikje over gaet.
't Was een êêlen waeremen dag. De mêêste
guus waere van d'r ââuwers 'ewae'schoed vô
de zêê. Je moogde wè in 't waeter, mè nie var-
der as je knieën. Wan' anders zou je verdrien-
kel Ze waere voetjes an 't wassen toen a êên

van de meisen zeide:

rege, dat die musse nie nat wier. De

l<ante van die musse, dat was een strôôke dien
a op je rik 'ieng, dien klapte je ni boven op j'n
'ôôd. Dat zette je mee een veiligheidspèle vast.

Op de maniere as een Coese musse. Een bad-
pak ôô ze ôôk nog nie. De meisen keke is in de
ronde of t'r ginêên op d'n dune zat te gluren,
mè d'r was gin mèns te zien. Dus dee ze ôôl
d'r goed uut, op d'r musse nae. De keuzen en

de schorten wier an de paelen op'ehange. Eên

van de meisen ôô net een nieuwen onderbroek
an van interlock. Een taemeliken grôôten. D'r
kon wè een mudde tèrruve in. Ze trok dien
broek op toet bie d'r schââuwers en stak 'm
vast mee een paer veiligheidsspèlen. En zie,

een badpak was uut'evondel Cinêên van de
meisen kon zwemme, mè in een 'oekje, achter
de paelen, wier d'r lekker'espetterd! Nae

aflôôp, wier de onderbroeken in de zêê uut'e-
spoeld en op de paelen te drôôgen 'eleid. Ze

dee d'r keuzen en d'r schorten wi an en of 'r
niks gebeurd was, gienge ze ni'r'uus. Thuus
'ekomme, was 't'r êên van de moeders die

noga' kwaed keek. "Wi è julder'ewist?" vroeg
ze. "Oh, m'è in d'n dune 'espeeld en op stran-
ge." "Nêê," zei d'r moeder, "je beuzelt. Julder
è ôôl je goed of 'edae en j'è 'ezwomme in de
zêê!" "Awi," zei dat meise, " 'oe ken jie dat
noe wete? Dan 'ei t'r zeker wi êên zitte glure
in d'n dune mee een varrekiekerl" En zõ was 't
noe net. En dien keek nie allêêne ni de sche-

pen die a vo'bie voerel Vô de meisen liep 't "in
bagger gaen" gelukkig mee een sisser of.

Het Polderhuis, een stukje historie
We weten allemaal hoe het Polderhuis er nu

uit ziet. Van buiten zie je het vanaf de dijk, met
de Wasschappelse Dag hebben we het van
binnen kunnen zien. Ook de komende zomer
is het pand open voor publiek.

Het Polderhuis in 1925
Maar hoe zaghel Polderhuis er vroeger uit,
voor de oorlog? Hoe het er in 1925 uitzag
horen we van Mie Minderhoud-Minderhoud.
Zij vertelde Willie Cabriëlse (parttime mede-
werkster Polderhuis Blad) over de tijd van
toen.
Mevrouw Mie Minderhoud-Minderhoud
kwam vroeger regelmatig in het Polderhuis.Dat
was in de tijd van de Polder Walcheren, de tijd
van de Mijnramp. Er zaten grote langwerpige
ramen in het Polderhuis aan de oostkant met
blinden (luiken). Het Slangsuus had een grote
voordeur in het midden. Aan ieder kant van de

deur waren er drie ramen, achter de drie
ramen naar het Westen zatde directie. Het
raam naast de deur aan de ander kant was
(vermoedelijk) van de vestibule. Achter de
andere twee ramen (richting Capelle) was de

salon, de voorkamer. Om de hoek van het Pol-

Het snoep van 't blad verkocht goed. Er stond
dan ook een snoepje achter de toog.

Ð
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long en oud,
ontmoeten en
genieten.

derhuis waren ook ramen en blinden. De blin-
den van het Polderhuis waren groen en wit
geschilderd buitenom, binnenin bruin. De

ramen waren uitgebouwd zodat je er in kon
zitten, er was een natuurlijke brede venster-
bank.De stenen waarmee het Polderhuis was
gebouwd waren een beetje wittig. De deur
was bruin. Er stond een groot glint voor het
Polderhuis. ln die tijd was er geen balkon meer,
op oudere foto's is een balkon te zien maar dat
is eerder verwijderd. Vanaf de directiekamer
liep de keuken, richting het westen. Er was
geen tuin. Als afscheiding met de dijk was een
afzetting van betonnen platen, omdat het win-
derig was. ln de keuken was een deur naar
buiten met een soort trapje en zo kwam je op
de binnenplaats. Er was ook nog een kelder in
de keuken, met een trapje naar beneden. De
volgorde vanaf de voordeur,was: voorkamer,
woonkameç keuken, kelder. Het kelderraam
keek uit op de binnenplaats. Het was een
grote keuken met een groot raam.
Er stond een grote pomp in de keuken met een
slinger met een koperen kraan waar water uit-
kwam. Bette Verhulst (de werkster) had een fil-
ter om het water te zuiveren. Ook was er een
groot fornuis. Dit stond tegen de muur van de
tekenkamer. Er stonden kolenbakken en hout.
ln 1925 was mevrouw twaalf oud. s' Zaterdags
gingzij altijd met boter naar het Polderhuis,
naar de tante van haar moeder die daar woon-
de (moeder van de oudste broer en Mevr.
Bolier-Minderhoud was de jongste).
Mie bracht er elke dag melk en boter met de
kar toen de familie Bolier daar woonde. Haar
tante zat dan in de keuken als ze met de boter
en melk kwam. Zijbleef er praten en wachten
(op een bolús). Bert (bakker van Sighem) zijn
grootvader kwam bolussen brengen om onge-
veer 16.00 uur voor de mensen die op kantoor
werkten. De familie die er woonde had één
zoon, Pier Caber Bolier, die woonde daar toen

ook nog. Hij is later verderop gaan leren (Zui-

derzeewerken), maar hij heeft ook in het Pol-
derhuis gewerkt. Door de week was hij er niet,
alleen in het weekend. De familie Bolier hield
zich vooral op.met de mensen die er kwamen.

Vergaderingen
De Polder Walcheren vergaderde daar als er
bijvoorbeeld een aapbesteding was voor de
dijk. Dan kwam het hele bestuur, of met de
tram of met koetsen. Ze kwamen binnen en
gingen naar de directie in de grote zaal in het
westen. Ze dronken koffie en een borreltje en
dan gingen ze de dijk
op om te kijken waar
er werk nodig was.

Als ze terug kwamen
dan was het eten in

het Polderhuis. Bief-
stuk. Mevr. Bolier
verzorgde dit samen
met de werkster
Bette Ver'hulst en

Jone Baasje (Adriana
Peene). S'Middags
na het eten kwamen
de kantonniers die
gingen naar de werk-
kamers, deze lagen
achter het kantoor van de directie aan een
gang. Dan werd het werk aanbesteed. De aan-
nemers van Wasschappel en een zekere Lin-
denberg uit Middelburg namen.het werk aan.
Als het dan aanbesteed was, werd aan de
werknrenserr gezegd wie het werk kon heb-
ben, bijvoorbeeld Leen Minderhoud, als aan-
nemer. Het volk had dan weer werk. De

kantonniers waren er voor om de zorgen dat
het werk werd aangenomen. De opzichters
controleerden het werk.
Tot zover een verslag van de herinneringen
van mevrouw Mie Minderhoud-Minderhoud.
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Café restaurant't Traoljewerk
Zuidstraat 128 - 4361 AJ Westkapelle

Tel.0l 18571420
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Weekend lazz by the Sea
Dat is weer swingen in Westkapelle!

Zaterdagl4 september
. 18.00 - 22.OOu in de Valk optreden van

"The 2-Tones"
. 19.00 - 23.00u in Cheetah's optreden van

" Naguine"
. 20.00 - 23.00u op de Markt optreden van

"Purple )azzband"
¡ 20.30 - 23.00u in Badmotel optreden "Misty"
. 22.OO - 01.00u in Lunchcafé Traoljewerk optreden

van 'Mr. Boogie Woogie'

Zondag 15 september
. 11.00 - 14.OOu in de Westkaap optreden van "Firma

Rood en de Croot"
. 17 .OO - 21 .OOu in Kasteel van Batavia optreden van

"scaldis Jazzband"

Reserveren voor Oktober:
Do.17-1O: Lampionnenoptocht, start vanaf de Markt
om 21.30u, lampions verkrijgbaar bij Herrijst

Do.24-10l. Roofvogelshow vanaf 1 1 .00u bij Badmotel

Westkapelle

Foto's van 25 me¡
Tijdens deTomer Expo '02 hangen er in het
schuur/loods gedeelte van het Polderhuis aller-
lei foto's van de afgelopen Wasschappelse
Dag. U kunt daar gaan kijken en eventueel
foto's bijbestellen. Een papier met informatie
over grootte en kosten hangt bij de foto's zelf.
Het Polderhuis is open vanaf 10 ¡uli op woens-
dag, donderdag, vrijdag en zaterdag, vanaf '10

juli, dagelijks van 10.00 tot 20.00 uur. Bij de

bestelling (in een envelop, op papier met naam
en adres) dient u contant geld bij te voegen. U

kunt bijbestellen tot en met '15 augustus. De

foto's die door u zijn bijbesteld worden na 1

september zo spoedig mogelijk thuisbezorgd.

Warme maaltijden ouderen
Vanaf 1 juni worden de maaltijden voor oude-
ren (organisatie St. Welzijn Ouderen Platteland
Walcheren) door een groep van 25 vrijwilligers
thuisbezorgd. De maaltijden worden bereid in
Ter Mantelinge en dagelijks aan huis gebracht
door 2 vrijwilligers. De contactpersoon voor de
warme maaltijdvoorziening is Mevr. M. Lieven-
se. Wilt u gebruil< maken van deze regeling,
neem dan contact op met de St. Welzijn
Ouderen, telefoon 583687 (liefst tussen 9.00u
en 11.00u).

Oplossing Wie Weet Fotovraag

Het goede antwoord op de vraag uit
Het Polderhuis Blad nummer 13 luidt:

De foto is gemaakt in café de Valk.
De vrouw achter de toog is mevrouw

Willemina Johanna Verhulst,
eerst gehuwd met Minderhoud,

later met van Mill.
7e werd altijd Mine van Mill genoemd

Uit de vele goede oplossingen is de een
winnaar getrokken:
lneke Mol uit Veere.

De waardebon ter waarde van € 15,O0
is beschil<baar gesteld door Rijwielshop

Westkapelle en wordt opgestuurd.

Colofon

Het Polderhuis Blad
Kon. Julianastr aat 1 9, Westkapelle
Tel.: 0'1 1B 572301
E-mail : info@polderhuis-westkapelle.com
Website: www. polderhuis-westkapelle.com
Redactieleden van deze editie:
Mayke v.d. Perk, Saskia Provoost,
Jacky van Hoppe, Yvonne van Beekhuizen,

Ada van Hoof
Medewerking vanl
Mevr. N. Lous-Louwerse; Mevr.
Minderhoud-Minderhoud; Willie Cabriëlse.
Gastauteurs:
M. lydeman; Basrsschool De Lichtstraal;
De Sterrenclub; Klara Huibregtse.

Vormgeving:
Lianne van Klinken 0118 570312
Nummer 15 komt uit begin september.
Sluitingsdatum voor kopii 1 augustus.

Voçt't$i;ó/i,,(

,Qtlat#{uyuotut)ç

10


