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Uitbundige zomer concurrent

Zomer Expositie

Door de extreme warmte in de eerste weken
van de vakantie trok het strand veel toeristen.
Het dorp zelf werd gemeden, het water was
favoriet. Evenementen hadden hier duidelijk
onder te lijden. Ringsteken met de Sjezen, de
expositie van de Schildersclub, de Benefiet
Expositie van Stichting Polderhuis..... allemaal
trokken ze minde'r bezoekers dan andere jaren.

De dagen dat er een activitejt in de tuin was,
was het aanmerkelijk drukker (Roofuogelshow
en Nostalgische Markt); maar op die dagen
was het weer ons beter gezind. Op de dag van
de'Roofvogelshow regende het, maar tijdens
de show was het droog en scheen de zon. Het
was erg druk in de tuin en op de dijk. Voor de
Nostalgische Markt werd slecht weer voor-
speld, waardoor de mensen op pad gingen om
iets te bekijken. Het werd een uitmuntende
dag voor alle mensen die zich inspanden,
droog en een zonnetje. Er waren toeristen en
Westkappelaars die de markt een beetje tegen
vonden vallen. Men had meer verwacht. Ons
antwoord hierop is simpel: er moeten meer

' mensen of verenigingen meedoen om zo'n
evenement groots op te kunnen zetten. Niette-
min: het was erg druk, een paar honderd
bezoekers schoven op 3O juli langs de kramen.
De Euro werd vlot uitgegeven zodat alle
kraamhouders erg tevreden waren over de
opbrengsten van die dag. Het binnenpleintje
met tafels en stoelen leek regelmatig op een
gezellig terrasje waar mensen konden drinken,
eten en praten. De tweede Nostalgische Markt
was op 27 augustus.
Voor volgend jaar willen we hetzelfde evene-
ment organiseren, maar dan op de markt. We

hopen dat meer verenigingen zich

aansluiten zodat er meer te zien
6tsoro en te beleven valt. ln de

6aoelø
voor het dorp en Vrijwilligers die iets willen regelen,
voor de toeristen' vanuit thuis met de telefoon, gewoon op
U hoort er
binnenkort mensen afstappen, per brief, met de

meer van. Bij computer' ' ' ' het mag op je eigen manier'

deze willen we alle Mensen die hierin een uitdaging

verenigingen oproepen zien zijn van harte welkom.
om vast eens te denken Lees meer hierover
over deelname en de wiize
waarop. oP Pagina 3'

Laatste nieuws verbouwing

zomermaanden is het Polderhuis
volgend jaar niet open vanwege
de verbouwing, daarom wil-
len we proberen andere
dingen te organiseren

Stichting Zeefront heeft in de maand juli een

informatieavond georganiseerd voor de buurt
(in het kader van de verbouwing en de
bestemmingsplannen voor artikel 19 procedu-
re); ook voor ondernemers uit de bouwsector
in Westkapelle is een bijeenkomst georgani-
seerd. Na de avond voor buurtbewoners bleek
dat er geen bezwaren zijn aangetekend; inmid-
dels is de bouwvergunning aangevraagd. Der-
tien bouwondernemers hebben na de
informatieavond en ondeding overleg besloten
gezamenlijk de verbouwing en uitbreiding ter
hand te nemen. Stichting Polderhuis is hier erg
blij mee, het maakt het Polderhuis nog meer
tot een Wasschappels gedragen bedrijf. ln

oktober en november wordt het Polderhuis
leeggehaald, na onze oproep voor opslag wer-
den twee opslagplaatsen aangeboden. Onze
dank hiervoor. ln december start de verbou-
wing.

Sympathisanten
Onderstaande bedrijven ondersteunen het
werk van Stichting Polderhuis van harte door
zich Sympathisant te noemen. Ook uw bedrijf
kan hier voor een financiële bijdrage hier
genoemd worden. Sympathisant:
Kasteel van Batavia en Vistaria de Fontein
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Wie weetwaar

deze foto gemaakt

is?

lngezonden brief

Wie kent Bas Jan Ader?

Onderstaande brief hebben wij ontvangen in

augustus 2003. We hopen dat er Westkappe-
laars zijn die deze Tamara kunnen helpen.
Mocht u een antwoord weten op haar vragen,

neem dan con-
tact op met het
secretariaat
(572301).

Beste lezers van
het Polderhuis
Blad.

Mijn naam is

Tamara Dees, ik
ben zelf werk-
zaam als beel-
dend kunstenaar
en ben bijzonder
geTnteresseerd in

de kunstenaar
Bas Jan Ader. Deze verbleef begin jaren 70
enige tijd in Westkapelle en heeft in 1971
foto's gemaakt waarop hijzelf op een pad staat
met de toren op de achtergrond. lk ben op
zoek geweest naar de plaats waar deze foto
genomen kan zijn maar kon die niet zelf terug-
vinden.

Ook ben ik op zoek naar iemand die zich mis-
schien kan herinnéren dat deze kunstenaar in
Westkapelle kwam (logeerde hij misschien bij
iemand) en die mij nog informatie over die tijd
kan geven.
lk hoop dat u mij verder kunt helpen. Als er
voldoende aanleiding voor is wil ik hier een
project van maken en zelf in Westkapelle of
omgeving een paar weken verblijven om te
kunnen werken, waarschijnlijk dit najaar.

lnformatie over mijn werk kunt u vinden op
mijn website: www.tamaradees. nl
Met vriendelijke groeten,
Tamara Dees

Herdenking 1 november 2003

van (bu rger-) slachtoffers

Op zaterdag 1 november 2003 om 15.30 uur
worden er bij Erica en daarna op het kerkhof
achter de toren een aantal kransen gelegd ter
nagedachtenis aan de slachtoffers van de oor-
log en van de bevrijding. Stichting Zeefront en
Stichting Polderhuis willen graag een krans leg.
gen voor de burgerslachtoffers. Er zullen een
aantal oudere inwoners gevraagd worden om
de krans te leggen namens beide stichtingen.

Herdenking 1 november 2004
van (burger-) slachtoffers

De herdenking van 2004 is de laatste grote
herdenking waarvoor groepen veteranen wor-
den uitgenodigd. Het aantal veteranen mindert
door de ouderdom, het is in dat jaar immers 60
jaar geleden dat de dijken werden doorge-
gooid ten behoeve van de bevrijding. ln het
programma van deze herdenking wordt ruimte
ingebouwd voor de opening van het nieuwe
Polderhuis op maandag 1 november. Bij de
herdenking en de opening zullen veteranen en
inwoners centraal staan. Het zal een bijzondere
herdenking worden en een bijzondere ope-
ning, met hooggeplaatste gasten uit binnen en
buitenland. Een week waarin ook de Start
Effect houders, de vrijwilligers en de inwoners
van Westkapelle niet vergeten zullen worden.

De organisatie van deze jaarlijkse herdenking
(Stichting Steun aan Bevrijders van Walcheren
1 tlm 8 november 1944) heeft. Stichting Pol-
derhuis gevraagd om voor 2OO4 mee te wer-
ken. Dit betekent dat we gaan proberen om de
veteranen en hun begeleiders in die 1e week
van november te huisvesten en waar mogelijk
voor vervoer zorgen. Het is nog niet zover,

maar de tijd gaat snel voorbij. Vanaf nu zal er
in elk Polderhuis Blad het laatste nieuw verteld
worden over deze bijzondere week.

Gezocht regelaars

De activiteiten van Stichting Polderhuis breiden
zich maar uit. Steeds opnieuw komen er
Westkappelaars met ideeën voor iets nieuws.
Op deze manier zijn veel activiteiten begonnen
en uitgegroeid tot een vast gebeuren. Hoe
groter de organisatie wordt en hoe dichterbij
de opening van het nieuwe museum komt.....
zoveel te meer behoefte is er aan mensen die
dingen willen regelen. We hebben veelvrijwil-
ligers die altijd klaar staan. Er zijn al wel men-

Opbccrry l,thú l,ÛØü ñtorrry
Het goede antwoord op de vraag uit Het Polderhuis Blad

nummer l9luidt:
De knoop heet een Allemanseindje.

Uit de goede oplossingen is een winnares getrokken:
Koos Provoost, Molenweg 32.

De waardebon, beschikbaar gesteld door Slagerij Koets
wordt thuis bezorgd.
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sen die bepaalde activiteiten regelen, groepjes
mensen die zelfstandig klussen op zich nemen,
allemaal met een regelneef of regelnicht die de

zaken coördineert. Zoals: De zangavonden
(Nelles Jakobsen en Paula Huibregtse), de cur-
sussen en workshops rond klederdracht (Jac-

queline Joosse), de Wasschappelse Heiploeg
(Piet van Rooijen senior), de Wasschappelse
Blokjesploeg (Marianne Lievense), de kaarten-
groep (Monique Hendrikse en Jeanine van
Marion), de Sterrenclub (Emke Sonius), het
Polderhuis Blad (vaste redactie), de Wasschap-
pelse Dag (vast comité). Allemaal activiteiten
die doorgaan, ook na de zomer.

Nieuw werk
Maar er komt meer werk op ons af. Er moet
worden ingepakt en verhuisd..Er moeten expo-
sities gemaakt worden die in november 2OO4

klaar moeten zijn. De opening moet groots
worden aangepakt. Voor dit soort werk zoeken
we mensen die niet bangzijn om iets te rege-
len en zelf mee aan te pakken. Even op een rij-
tje.

Verhuizing
We zoeken iemand die dit wil regelen, het
maken van een planning voor het inpakken en

het vervoer van de spullen van het Polderhuis
naar twee opslagplaatsen. Deze regelaar kan
terugvallen op een groep inpakkers, sjouwers,
vervoerders.

Klussendienst
We hebben handige vrijwilligers die in de toe-
komst ingezet kunnen worden om de exposi-
ties vorm te geven. Panelen maken, vitrines
bouwen, schilderwerk etc. Deze groep mensen
kunnen nog wat collega's gebruiken én een

regelaar die de werkzaamheden kan plannen
(een meewerkend uitvoe rder zogezegd).

Exposities
We zoeken verschillende mensen die kleinere
groepjes mensen willen coördineren om uitein-
delijk tot een expositie te komen. Mensen met
kennis, mensen met ervaring, mensen met tijd,
denkers, doeners, speurneuzen. Er komen uit-
eindelijk vier groepen rond de volgende hoofd-
thema's:

1.De oorlog, de bevrijding, de inundatie, de
wederopbouw.

2.Westkapelle, een gemeenschap aan de voet
van de dijk.

3.De dijk en het ontstaan van Walcheren en

Westkapelle.
4.De dijk en het onderhoud, het dijkwerk

Vrijwilligers en niet-vrijwilligers: schroom niet
om je talent aan te bieden. Voorop lopen hoeft
echt niet als je dat niet wiltl
Buiten de genoemde onderwerpen is iedereen
welkom die zijn of haar handen uit de mou-
wen wil steken. De mensen die bij de stichting
staan ingeschreven als vrijwilliger, krijgen in de

komende periode allemaal informatie thuis
over welk werk er gedaan.moet worden. Wilt
u ook een dergelijk overzicht, neem dan con-
tact op met Yvonne van Beekhuizen (571759)
of Ada van Hoof (572301).

Stichting Polderhuis heeft u nodigl

Sterrenclub
Kinderatelier en K¡nderpodium

ln oktober start de Sterrenclub weer, ditmaal
als een jaarlijks terugkerende activiteit. De

Sterrenclub is gericht op Kunst en cultuur en

op Podiumactiviteiten. De kinderen van de

Basisscholen van groep 6,7 en 8 hebben alle=

maal informatie mee naar huis gekregen, de
eerste hebben zich al opgegeven. De club
komt elke woensdagmiddag bij elkaar in het
Hervormde Jeugdgebouw van 14.30u tot
'l 6.00u. Verschillende vrijwilligers en ouders
staan klaar op de kinderen weer een leuke tijd
te bieden.
Op de Wasschappelse Dag volgend jaar,

hopen we een aantal resultaten te kunnen
horen en zien. Deze activiteit wordt onder
meer mogelijk gemaakt door Provincie Zeeland
en de Rabobank Noordwest-Walcheren. Maar
het is een kostbare activiteit en de eigen bijdra-
ge willen we laag houden (50 euro) dus nieu-
we sponsors kunnen zich aanmeldenl

Deel 3 van het veúaal van de hær Dieleman

kan wegens ruimtegebrek deze keer niet
geplaatst worden. Dat wordt dus novemhr.

Hotel ZUIDERDUIN

ledere zondagvan 12.OO tot 14.00 uur
Familie Brunch met een speciaal

kinderbuffet.
Reservering: 0118 561810

Surf ook eens naar onze website:

www.f letcher. n I http://www.f letcher. nl
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Het komende weekend staat in het teken van het evene-
ment Jazz by the Sea. Voor de geplande activiteiten ver-
wijzen we naar folders en affiches elders.

Zaterdag 27 september
de laatste dag van de Zomer Expositie

Vrijdag 31 oktober
om 18.30u de jubilarissenavond van de ABVAKABO in de
Fontein, Markt 73 te Westkapelle.

Donderdag 20 november
informatieavond over het nieuwe Polderhuis, Westkapelle
Herrijst.

Wie Weet Fotovraag

Opnieuw hebben we een prijs in de vorm van
een waardebon van 15 Euro van Fa. Cabriëlse
uit de Zuidstraat.
Ditmaal een foto uit de oude doos (1921) van
een optreden van het Kinderkoor de kleine
Wasschappelaars op het Abdijplein in Middel-
burg. De vraag luidt: Voor wie treedt het koor
hier op?
U kunt uw antwoord in de bus doen bij het
secretariaat (Julianastr.l g) of via de E-mail:
i nfo@polderhuis-westkapelle.com

KORENMOLENtDe Noormant

\X/estkapelle

Verkoop van diverse soorten meel

Schenking en lening exposit¡e

v00rwerpen

Van verschillende mensen hebben we al allerlei
voorwerpen, foto's en papierwerk ontvangen
voor toekomstige exposities. Voorbeelden
daarv an zij n : win kelattributen, twee verschil -

lende kastje uit een noodwoning, verschillende
schilderijen en pentekeningen, boerengereed-
schap en dijkwerkers gereedschap, boekjes,
twee prachfige fotoboeken van het dijkwerk
kort na de oorlog, twee kinderschoolschriften
uit de oorlog, diverse blikken, een kachel, spie-
gel, po stoel, oorlogsmateriaal. Wij willen
iedereen hartelijk bedanken. Heeft u zelf voor-
werpen, waarvan u denkt dat ze geschikt zijn
voor het museum, neem dan contact op met
de materiaalbeheerders (Jacqueline en Leen-
dert Joosse, 572418) of met het secretariaat
(572301). Het ligt niet in de bedoeling om
zoveel mogelijk spullen in eigendom te krijgen,
daarvoor hebben we alleen maar opslag nodig.
We zijn erg blij met materiaal dat we in de toe-
komst in bruikleen kunnen krijgen; hierdoor
blijven de voorwerpen in uw bezit maar wor-
den ze door ons tentoongesteld en uiteraard
verzekerd.

Colofon

Het Polderhuis Blad
Kon. Julianastraat 1 9, Westkapelle
Tel.: 01 18 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

Vormgeving:
Lianne van Klinken, 0118 570312

Nummer 2'1 komt uit op 15 november Slui-
tingsdatum voor kopij 23 oktober 2003

¡Q,i/ øt # { *t't t ís I t t I rr

4

,t'1t,';;,.'tt;,havh tzt ,lil¿L;;/;-ttu'üi <"r^-J ¿ S,ih{i' juJJuf .t;;*,:.0';¿n-

t(h /iit1 ..k 4¿3Í"ir7t3t1¡'3ri'l/ü; ,t/: i:¡"[¿rLil;,î ô//ù:i.

3:r J:t,'¿,titti:id¿4 (r,t; .; t,'' ,t.h :¿r¿,ì/t;.

7t¿]:ø '/8//J,


