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Wasschappel boeit!

Opening met champagne

Het thema van de 4e Wasschappelse Dag is '
Wasschappel Boeitl'Op zolder is de expositie
'Scheepvaart en Strandingen' ingericht waaraan verschillende verzamelaars en organisaties
hebben meegewerkt. Schaalmodelleñ, foto's
en documenten, aandacht voor de rol van de
vuurtorens, aandacht voor het reddingswezen,
het hoort er al,lemaal bij. Er zijn ook twee

Om 10.00u is de feest
telijke opening. De
Elke valwassene die in klederdracht
boeg van een boot
kamt op 17 mei ontvangt gratis een
wordt gedoopt door
kop koffie.
de heer Tydeman,
Elk verkleed kind kriigt ieß
oud-burgemeester van
lekkers. ledereen is méér dan welkom!
Westkapelle (inmid'
Volg het vaorbeeld van vele anderen.
dels ook een vaste
schrijver voor het Polderhuis Blad). Voor deze Wasschappelse Dag
nodigen wij opnieuw, persoonlijk, alle mensen
uit, die nog in klederdracht zijn. Voor hen zijn
tijdens de hele dag
aparte stoelen gereserveerd in de zaal en in
GEBR. DOMINICUS BV
oude Zsndwog 2
de tuin. Maar we zou4361 SK Westkapello
den het enorm leuk
Tel. 0118 571436, Fax
l8 571410
vinden om opnieuw op
Vorr¡in StüaÉwog l0
4462 GE Goes
deze dag meer mensen
Tel.0lt8 571436, Fax 0li8 571410
in klederdracht te zien.
E-mail: info@domin¡cus.nl
i/W.dom¡n¡cus.nl
Met name natuurlijk
de vrouwen die de
b
cursus 'Kleed jezelf in
boerengoed' gevolgd

demonstraties te zien: bouwen van scheepsmodellen en het leggen van knopen. ln de zaal
beneden hangen de kleurplaten die gemaakt
zijn door de kinderen van groep 1 tot en met
groep 6 van beide basisscholen. Het zijn kleurplaten van de Vikingen, van een piraat en van
Winnie de Pqoh op een vlot. ln de winkel "
D'n ôôge Tôôg" vindt u allerlei speelgoed van
de jaren zestig of ouder. Ook de snoeptoonbank staat er weer. De kaartgroep heeft
wederom bijzondere kaarten gemaakt voor de
verkoop.
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Piraat
Vanaf 9.00 uur lopen de omroeper en de trommelaar (zoals vorig jaar) door het dorp om
iedereen te waarschuwen en verzamelen. Dit
keer krijgen ze gezelschap van een echte
piraat:Willy Éénoog! Alle kinderen mogen dan
ook als piraat (of als matroos, of kapitein, of
bijvoorbeeld drenkeling of Viking) verkleed
meelopen. Natuurlijk mogen de kinderen ook
later komen, tegelijk met pa of ma, of met opa
of oma. Piraat Willy Éénoog heeft zijn fototoestel meegenomen, hij zal later op de dag van
elk verkleed kind een foto maken. Deze kunnen tijdens de Tomer Expo opgehaald worden,
voor elk kind 1 gratis foto.
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Showroom dageliiks geopend van 9.00-12.00 uur
en van 13.00-17.30 uur. Zaterdags van g.00 -,l6.00 u.

Foto-Wandelroute
Stichting Polderhuis heeft een Foto- Wandelroute kunnen uitgeven dankzij subsidies van
Gemeente Veere en Provincie Teeland, dankzij
een aantal sponsors, maar vooral dankzij Leendert Joosse en Erwin de Kam twee vrijwilligers
die het boekje hebben geschreven. Dit boekje
(NED/DU) leidt de wandelaar langs allerlei historische plekjes in Westkapelle. ln het eerste
deel een rolstoelvriendelijke routebeschrijving
met steeds een verwijzin g naar het tweede
deel waarin geschiedenis en oude foto's een
beeld geven van hoe het was. De wandelaar
wordt dus steeds geconfro¡teerd met het
êsgonttt'
verleden; je staat bijvoorbeeld bij de tank
en je leest wat er op die plek is gebeurd,
je ziet hoe het was vóór het bombardement. Het boekje kost € 4,50.
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Film

Weer volop Tang

Zoals iedereen inmiddels verwacht en weet,

Natuurlijk wordt er weer regelmatig samen
gezongen. Dit op veler verzoekl ln de afgelopen maanden heeft Stichting Polderhuis maar
liefst vijf avonden georganiseerd rond het
samen zingen. Deze avonden werden door
gemiddeld 100 zanglustige mensen bezocht.

wordt er ook weer een film gedraaid. Opnieuw
een montage van Bram Westerbeke van eigen
materiaal. Het onderwerp is natuurlijk Scheepvaart & Strandingen. Helaas is de filmzaal nog
steeds te klein, dus u zult regelmatig op uw
beurt moeten wachten.

ProgrammalT mei
Zo ziet het nieuwe Polderhuis er uit!
Vanaf '10.30 uur is de informatie ruimte
open' Daar is een maquette te zien van

de
Dag ht|llko,t:tige (nog te verbouwen)
is zoveel'te beleveñ Polderhuis en een aantal foto's.
U krijgt er eeri voorproefje van
en te zien,
de toekomstige exposities.
het zou jammer zijn om
naar huis te gaan. U kunt natuurlijk Ook is er weer informatie
gewoon een frietje pakken van over vrijwilligerswerk.
Op

Wasschaþpelse

Henk Melis.
Lekker makkelijk en
geen afwas!

Wasschappel se heiploeg

De demonstratie van de Wasschappelse Heiploeg begint 10.40u. De heistelling wordt in
de tuin opgebouwd, met uitleg over een en
ander. Dit jaar geeft de ploeg ook demonstraties van andere vormen van dijkonderhoud, ze
starten met de aanleg van een glooiing. Hierbij
hebben zij de afgelopen weken hulp gehad
van Rinus Provoost, Kees Dominicus, Jan WilIem Minderhoud en Leo Hengst. Daarnaast
wordt er weer geheid vanaf het eerder
gemaakte paalhoofd. De Heiploeg zal gedurende de hele dag regelmatig diverse demon-

09.OOu:Omroeper, Trommelaar en Piraat trek
ken door de straten.
1O.OOu:Opening door de heer Tydeman
1O.1Su:Uitreiking van het 1e boekje FotoWandelroute door de heren Tydeman
en Moermond.
10.30u: Demonstraties, Film, Exposities.
1 0.40u : Aankomst Heiploeg.
11.OOu:Zing maar Mee!
1 3.30u: Prijsuitreiking Kleurplaten.
13.45u:Toneelstukje van Christiaan, Willem &
Friends'
14.3Ou:Zing maar Meel
16.00u:Toneelstukje van Christiaan, Willem &
Friends.

17.OOu:Zing maar Mee!
1 8.30u : Prijsuitrei ki ng raadspel letjes en Wie
Weet Fotovraag.
O.K.K.
Dweilorkest
1 9.00u:
2O.OOu:Afsluiting van de dag.
De verschillende podiumactiviteiten
duren allen 15 tot2} minuten. Dat betekent dat u in de tussentijd naar de expositie kan, naar de film of naar de winkel.

straties geven.

Toneelstuk
Twee kinderen van de Sterrenclub van vorig
jaar, hebben zelf een toneelstukje bedacht, met
de titel 'De stranding van de City'. Christiaan
en Willem hebben een paar vriendjes en
vriendinnetjes gevraagd om mee te doen. De
eerste keer treden zij op om 13.45u (na de
prijsuitreiking van de kleurplaten). Stel de kinderen niet ieleur, kom kijken en geef ze daarna
een verdiend applaus. Om 16.00u u treden zij
nogrnaals op voor hen die de eerste keer niet
in de zaal erbij konden.
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Uiteraard is de toegang wederom gratis.
vrijwillige bijdrage wordt echter op prijs
gesteld. Deze bijdrage wordt gebrulkt om
de vele onkosten van deze dag te
kunnen bestrijden.
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Spel voorjong en oud
Bij voldoende belangstelling en goed weer zul-

len er buiten spelletjes georganiseerd worden.
Binnen kunt u een gokje wagen door het
gewicht te raden van een basaltblok (inzet 50
eurocent per gok). Voor kinderen is er ook een
raadvraag, voor'l 0 eurocent per gok. Voor
allebei de raadspelletjes ziin er aantrekkelijke
prijzen, de prijswinnaars worden om 18.30u
bekend gemaakt. Voor kinderen is er een grabbelton (50 eurocent per keer).
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Uw natje en uw droogje
Op 25 mei staan Sebastiaan (van het Kasteel
van Batavia) en Ronald (van Lunchcafé Traoljewerk) garant voor een lekker. kopje koffie,
thee of ander drankje.
ln de grote zaal beneden zijn er weer verkoopdemonstraties Blokjesbakken en Smouters.
Voor een hapje eten hoeft u dus niet naar huis.
Bij een van onze hoofdsponsors (Henk Melis) is
de friet ook bruin!

Demonstraties
Op zolder worden er twee demonstraties gegeven. Jaap Lievense laat zien hoe modelschepen
gebouwd worden. ln de expositie zijn ook een
aantal modellen van hem opgenomen. Marco
van de Perk laat zien welke touwknopen er allemaal in de vaart gebruikt worden.

Sponsoractie 2003
Celukkig hebben veel bedrijven en ondernemers (39) zich weer voor 2003 aangemeld als
sponsor van verschillende activiteiten van
Stichting Polderhuis. Dit is natuurlijk fantastisch, het geeft ons een goede basis om allerlei
activiteiten op te starten. Het zijn activiteiten
die soms zelf ook geld opbrengen, maar zonder een vaste basis zou dat niet lukken. Dus
alle ondernemers: van harte bedanktl

Polderhuisblad
De volgende sponsors zorgen ervoor dat het Polderhuis Blad in 2003 weer bij u thuis in de bus
valt: Sauer & Oonk, notarissen; Badmotel Westkapelle;
Fletcher Hotel Zuiderduin ;
Rabobank Noordwest-Walcheren; Dijkpaviljoen
De Westkaap; Slagerij Koets;
Fa. Gabriëlse; Hubo MinderMINDERHOUD MEUBEL
houd; Henk Melis Ambachtelijke Frites; Cebr. Dominicus
BV Steenhouwerij; Kasteel van
Batavia; Brasserie Vistaria "De

Minderhoud Meubel
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Fontein"; Minderhoud Meubel; Lianne van Klinken Media Effect; Camping en Hengelspodarti-

kelen Zuiderduin; Camping Moens; Aannemeren Bouwbedrijf P. van Vaardegem. Daarnaast zijn
er tientallen donateurs in en buiten Westkapelle.

Wasschappelse Dag
De volgende sponsors leveren een bijdrage aan
de Wasschappelse Dag 2003: M. Vân Beekhuizen
Kraan bedrijf ; Fa. Cabriëlse; Fotograaf H u ibregtse ;
Rijwielshop Westkapelle; Eetcafé Koffiehuis;
Supermarkt Spar Minderhoud; Hotel De Valk;
Lianne van Klinken Media Effect; Mobuco, Badmotel Westkapelle; Slagerij Koets; Bouwbedrijf
Verhage; H. Melis Ambachtelijke Frites; Juwelier
Minderhoud; Minderhoud Meubel, Rola Brand-

beveiliging BV; Aannemers- en Bouwbedrijf A.
van Rooyen VOF; Kraanverhuurbedrijf Cijsouw;
Aannemer- en Bouwbedrijf P. van Vaardegem;
Speelgoed, cadeau, drogist, hengelsport A. Melis.

Zomer Expositie

Hoofdsponsors
Een viertal bedrijven willen we graag even
apart in het zonnetje zetten: zij zijn in 2OO3
hoofdsponsors van de stichting door de hoogte van hun bijdrage. Dit zijn: Rabobank Noordwest - Walcheren, Badmotel Westkapelle,
Henk melis, Ambachtelijke Frites en onze huisnotaris: Sauer & Oonk.

Extra Wie Weet Fotovraag
Wat

is de naam van het schip dat hier op een
paalhoofd is gestrand? Het antwoord is te vinden op de expositie op zolder, Antwoorden,
voorzien van naam en adres, kunnen worden
ingeleverd in het winkeltje tot 17.OOu. Onder
de mensen met de goede antwoorden wordt
een tegoedbon verloot, om 18.30u. Deze bon
van 15 Euro is te besteden in het Polderhuis en
geldig tot 28 september. De bon wordt u aangeboden door Joost Westerbeke.

Ook voor de Zomer Expositie zijn er weer een
aantal bedrijven die Stichting Polderhuis
ondersteunen bij deze activiteit: Badmotel
Westkapelle; Sportzaal de Belling; Mobuco,
M. Vän Beekhuizen Kraanbedrijf; Rola Brandbeveiliging BV, Lianne van Klinken Media
Effect; Aannemers- en Bouwbedrijf A. van
Rooyen VOF; Kraanverhuurbedrijf Cijsouw;
Tim merbedrijf Sch roer¡ers.
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Hubo Minderhoud

7a.17 mei

Zuidstraat I l8

Wasschappelse Dag in het Polderhuis,

10.00u-20,00u

4361 AJ Westkapelle
Tel.0l l8 572612

Zo. 18 mei
1e Walcherse Toertocht georganiseerd door de RHC.
lnschrijving vanaf 10.00u in Het Kasteelvan Batavia,
11.00u vertrek.
lnformatie: Cor van Marion, te|.57126O

Wo. 9 juli
Opening Tomer Expo in het Polderhuis. Elke wo.,
do., vr. en za. Open van 11.00u tot 17.3Ou. Laatste
dag27 september. Benefietentree € 1,00
(kinderen tot 12 jaar gratis).

Wo. 30 juli en wo.27 augustus
Nostalgische Markt, in de tuin van het Polderhuis.
Van 10.30 tot 18.00u. Entree € 0,50
(kinderen tot 1 2 jaar gratis).

Foto-Wandelroute

mogelijk gemaakt door de Rabobank
Noordwest-Walcheren, het Badmotel Westkapelle en Dijkpaviljoen De Westkaap.

Algemene Onkosten
Naast de verschillende activiteiten zijn er
natuurlijk ook algemene onkosten, ook hiervoor hebben we weer enkele sponsors gevonden: Lianne van Klinken Media Effect; Sauer &
Oonk notarissen; Perho Account; Rabobank
Noordwest- Walcheren ; Bakkerij Koppejan ;
Cabriëlse Transport VOF; Autobedrijf Faasse.

Catalogus Fotobank

Deze uitgave is mogelijk gemaakt door subsidies van de Gemeente Veere en Provincie Zeeland en door een aantal sponsors: Rabobank

Noordwest -Walcheren; Badmotel Westkapelle; Fletcher Hotel Zuiderduin; Slagerij Koets;
Coudsmid Minderhoud; Henk Melis Ambachtelijke Frites; VW Walcheren en Noord Beveland; Dorpsraad Westkapelle; Cebr. Dominicus
BV Steenhouwerij & Tegelhandel; Brasserie
Vistaria "De Fontein"; Kasteel van Batavia;
Restau rant De Boomgaard ; Lu nchcaféTraoljewerk, Hotel de Valk.

Polderhuis 17 mei in bruikleen
Speciaal voor de Wasschappelse Dag
heeft gemeente Veere opnieuw toestemming
gegeven om het Polderhuis als expositieruimte te
gebruiken. Bedan kt daaruoor!

Stichting Polderhuis is al vanaf 2000 bezig met
het digitaal opslaan van foto's en documenten.
De Provincie heeft hier subsidie voor gegeven
aan het begin van het project. Ter afsluiting is
er een catalogus gemaakt, deze is mede gefinancierd door Cebr. Dominicus BV Steenhouwerij en Tegelhandel, en door de
Raboban k Noordwest-Walcheren.

Sympathisanten
Onderstaande bedrijven ondersteunen het
werk van Stichting Polderhuis van harte en zijn
dan ook Sympathisant:
Kasteel van Batavia en Vistaria De Fontein.
Ook uw bedrijf kan hier voor een financiële
bijdrage hier genoemd worden.

Colofon
Folder Oude Ambachten
Rabobank Noordwest-Walcheren; Supermarkt
Spar Minderhoud; Cebr.Dominicus BV;
Juwelier Minderhoud, Henk Melis
Am bachtel

ij

ke Frites;

Lu

nchcaféTraoljewerk.

Website
De website van Stichting Polderhuis
www. polderh uis-westkapelle.com wordt
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