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Commissaris op bezoek
Op maandag 15 december bracht Commissaris

van de Koningin de heer van Celder een werk-
bezoek aan de gemeente Veere. Een onderdeel
van dit bezoek was de kennismaking met
Stichting Polderhuis. Bij dit bezoek waren naast

B.& W. een aantal bestuursleden en vrijwilli-
gers aanwezig. Na een inleiding van Jan van

Beekhuizen heeft het gezelschap naar een pre-

sentatie gekeken (een knappe montage op
DVD van foto's en teksten) waarin onze plan-
nen duidelijk uitgelegd en getoond werden.

Er zijn nog enkele kritische vragen gesteld door
de heer van Celder, waarna het gezelschap

met de vrijwilligers kon praten over de vele

activiteiten van Stichting Polderhuis. De burge-
meester deelde nog mee dat de bouwvergun-
ning rond was, dus er zijn geen obstakels meer.

Het was een leuke en ontspannen middag
voor iedereen.

Computer cadeau
ln het bedrijfsleven is het een gewoonte dat
o.a. apparatuur regelmatig afgeschreven
wordt. Zo ook bij Eastman Chemical Middel-
burg BV. Bij dit bedrijf werden onlangs 13 lap-

tops afgeschreven, vier jaar oud. De

medewerkers van dit bedrijf werden uitgeno-
digd om goede doelen voor te dragen, waar-
aan de laptops geschonken konden worden.
Maarten Pouwelse, een van die werknemers,
droeg Stichting Polderhuis voor. En, we wer-
den uitgeloot.
Sinds 1 decgmber heeft Stichting Polderhuis
een laptop die ter beschikking komt voor vrij-
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willigers die buitenshuis een compute¡ nodig
hebben. Zoals bezoek aan een archief of een

bibliotheek voor onderzoekswerk. Eastman

maakt halffabrikaten van hars, waarvan allerlei

alledaagse artikelen worden gemaakt. Van de

laptop werd geen half werk verricht, hij doet
het uitstekendl Dus Maarten en Eastman, har-

telijk bedankt!

Sponsoractie
Éénmad per jaar (in december) gaat Stichting
Polderhuis de boer op, op zoek naar sponsors

voor hun activiteiten. Aan de hand van de

reacties daarop kunnen bepaalde activiteiten
gepland worden. Voor het Polderhuis Blad is

dit van wezenlijk belang. Zonder sponsorgeld,

abonnees en giften kan het blad niet worden
uitgegeven. Ondernemers die nog geen spon-

sorformulier hebben ingevuld, roepen we bij

deze op om het alsnog te doen. Particulieren

mogen uiteraard het blad ook steunen met een

gift (via rekeningnum mer 31 4418334).

Verbouwing van start!
Eindelijk is het dan zover, de verbouwing
begint. Vanaf de dijk kunnen we een aantal

ontwikkelingen in de gaten houden, maar voor
wie meer details wil zien: op onze website zul-
len regelmatig foto's geplaatst worden van de

vorderingen. De foto's worden gemaakt door
vrijwilligers, maar mocht u zelf inspiratie

opdoen en ook geschikte foto's hebben
(gemaakt), u kunt ze naar ons mailen (klein

formaat) en wij zetten ze mogelijk op de site.

www. polderh u is-westkapelle. com

i nfo@polderh u is-westkapelle.com

Cursus Boerengoed
Op donderd ag 1 april (geen grapjel) start er

weer een cursus "Kleed jezelf in boerengoed"
De cùrsus beslaat 4 avonden en wordt gehou-

den in Westkapelle Herrijst. Kosten: 40 Euro
(vrijwilligers Stichting Polderhuis kriigen 25%
korting). Opgeven bij Mayke v.d. Perk
(572055) of Marjan Minderhoud (571691).
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\üie Weet Fotovraag
Opnieuw een fotoprijsvraag, dit keer niet uit
de oude doos, maar wel uit de jaren vijftig of
zestig. De foto is ter beschikking gesteld door
mevrouw N. Flipse-Roelse. De vraag luidt: de

strandhuisjes zijn zwaar beschadigd door de

storm. ln welk jaar was dit? U kunt uw ant-
woord in de bus doen bij het secretariaat
(Julianastr.l9) of via de E-mail:
i nfo@polderh u is-westkapelle.com
Uit de goede inzenders wordt een naam geloot
voor een waardebon van € 15,-
Deze prijs (van het novembernummer) wordt
opnieuw ter beschikking gesteld door Rijwiel-
shop Westkapelle.

De vraag luidt: de strandhuisjes ziin zwaar
beschadigd door de storm. ln welk jaar was dit?

(ingezonden artikel)

GEVRAAGD:

Materiaal voor een tentoonstelling
in de Moria kerk Westkapelle.

Zomer 2004 hoopt De Sprankel, in

samenwerking met Stichting Polderhuis, een

tentoonstelling te organiseren over:

'Het dagelijkse leven tijdens de oorlog
('40 - '45) en kort na de bevriiding'.

Hiervoor is De Sprankel op zoek naar allerlei
materiaal.dat u (in bruikleen) af wilt staan.

Hierbij denken we aan spullen. die nodig waren

voor de bereiding van ' het dagelijks brood '

(de voeding) zoals distributie bonnen, speciale

recepten vanwege eventuele schaarste, kook-
gerei en serviesgoed (noodwoningservies of
spullen uit bunkers, van de Duitsers of van de

Ceallieerden). Ook kunnen we materiaal
gebruiken wat betrekking heeft op de kleding
uit die tijd: hergebruikte kleren, van oud
'nieuw' gemaakt. Het is bekend dat er een

boodschappentas gemaakt werd van mitrail-
leurbanden. Heeft iemand nog zo'n tas? Of
bijv. een damestrui van een z.g.n. doopdoek,
een doopjurk van een stuk ondergoed, een

meisjes jasje uit een oude damesmantel, zijkant
van een ondermuts gemaakt van in patroon
aan elkaar gezet broderielint, klompsloffen
gemaakt van een zakwaar scheepsbeschuit in

TAXATIE. & ADVIESBUREAU MIITDERHOUD
beëdigd makelaar - taxateur onroerende goederen

Lid NVBT/RVT

aanspoelde, enz. enz. Ook denken we
aan (brei) patronen uit die tijd, reparatie

materiaal, tips die aan elkaar doorgege-
ven werden. En verhalen, bijv. hoe het
ging om plotseling geen klederdracht

meer te kunnen dragen... Schrijf het op of vertel

het, dan schrijven we het voor u op. Nog wat
ondenruerpen die wij b'rj de tentoonstelling aan

bod willen laten komen: kinderen, spelen,

onderwijs, geloofsbeleving. Met wat, waar (bijv

na het ingaan van de avondklok) en hoe speel-

den de kinderen. Heeft u nog speelgoed uit die

tijd of kunt u nog spelletjes beschrijven, is er nog

lesmateriaal, zijn er nog boekjes e.d. Wie kent er

nog liederen die destijds gezongen werden, hoe

was de kerkgang. Misschien is er nog materiaal

van de HARK. Of zijn er nog speciaal in die tijd

vervaard i gde gebru i ksvooru''uerpen? Ook foto's
zijn van harte welkom

Dus beste mensen, is dit geen prachtig onder-
werp om tijdens winterse bijeenkomsten te
bespreken? En als u dan tijdens de voorjaars-

schoonmaak iets voor de tentoonstelling tegen

komt... bel gerust één van onderstaande
personen. Ook voor vragen, informatie, tips

neemt u contact op met:
Corrie Cabriëlse,
Beatrixstraat 48; tel. 571680
Marianne Lobbezoo,
)an Campertstraat 7; tel. 570839
Marjan de Pagter,

Beatri xstraat 27 ; tel. 5721 3 6
Ad van Sighem,
d'Arke 9;tel. 571504
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ln dit nummer maken we plaats voor:

Stichting Jeugdsoos Westkapelle 1 984-2004

Deze maand is het officieel2O iaar geleden dat
Stichting Jeugdsoos Westkapelle werd opge-

richt. Op 3 januari 1984 werden de statuten

ondertekend door notaris van Wouwe, Tanja

Alewijnse en Corrie Brand. Verdere bestuursle-

den waren Kris Cijsouw, Peter Willeboordse,
Clara Huibregtse, Ruud Sonius, Cerbert van

Sighem, Johan Cijsouw en Els van Vaardegem.

De Stichting Jeugdsoos was daarmee een wet-

telijk feit en men ging verder met de activitei-

ten voor de plaatselijke jeugd ( o.a.

soosavonden, tafelten niswedstrijden, speu r-

tocht). De locatie was van begin af aan vereni-

gingsgebouw "Westkapelle Herrijst" aan de

Markt. De oprichting van een stichting was

maar een formaliteit want het organiseren van

jeugdactiviteiten bestond al langer. Eind jaren

zeventig was hiermee al een start gemaakt.

Het initiatief kwam indertijd van de Hervormde

Kerk en de Partij Van De Arbeid die meer voor
de Westkappelse jeugd wilde organiseren. Er

werd ook gezocht naar een eigen clubgebouw
in het dorp ( bijv. het huis hoek Krekelstraat/
Dijkstraat) maar dit is er niet van gekomen.

Pasjes

De jeugd!;oos had na verloop van tijd een hele-

boel vaste bezoekers in de leeftijd vanat 12

jaar, je kon lid worden en na vertoon van je

pasje kreeg je reductie op de toegangsprijs.

Deze pasjes waren vaak een bron van ergernis

voor het bestuur. Ze werden door de leden

vergeten of waren zoek. De ledenadministratie
rammelde vaak ook aan alle kanten, alles werd

nog met pen en papier bijgehouden. Het halve

ledenbestand is ook wel eens weggewaaid

toen een bestuurslid na een soos op weg naar

huis was. Donateurs en pasjes zijn op den duur
dus maar afgeschaft.

Muziek
De muziek op een soosavond werd vaak ver-

zorgd door een z.g. drive-in discotheek die

werd ingehuurd (o.a. Puls, Veronica, Disco

Martin). De discomuziek was erg in trek en

vele meisjes en later ook jongens stonden in

een rij tegenover elkaar hierop te bewegen.

Ook heavy metal muziek werd niet overgesla-

gen met het bijbehorende headbangen, even-

als de gitaarsolo's zonder gitaar waren niet van

echt te onderscheiden.
Maar ook de Labamba scoorde altijd goed op

deze avonden, en af en toe een Nederlandsta-
lig lied voor het bestuur.
Vele Westkappelaars hebben in deze 20 iaar in

het bestuur gezeten. De sfeer in het bestuur

was en is nog altijd erg goed. Op de soosavon-

den vermaakt het bestuur zich net zo goed als

de bezoekers. ln de loop der jaren werd er

vaak vergaderd voor de gezelligheid, het was

dan meer visite dan vergaderen. Sommige

notulen worden nog altijd met veel plezier

nagelezen.

ln20 jaar waren er natuurlijk hoogte- en diep-

tepunten. De hoogtepunten waren de vele

druk bezochte avonden waar zelfs ook jeugd

van andere dorpen op af kwam. Dieptepunten

waren enkele avonden wanneer het bestuur de

meerderheid had in de zaal. Het grootste diep-

tepunt in het bestaan was het ongeluk met het

busje tijdens een dropping, gelukkig liep dat
voor iedereen nog goed af.

Een 20 jarig probleem is nog altijd het nuttigen

van een biertje door minderjarigen' De vele

manieren om dit te voorkomen zijn nog steeds

niet waterdicht gebleken want de Westkappel-

se jeugd is zeer inventief ! Onze nieuwste

methode van vaste bezoekersregistratie met

leeftijd en bijbehorende stempel zal dit waar-

schij nlijk verbeteren.
Tijden veranderen maar de soos past zich

moeiteloos aan. Disco Martin werd Dj Maer-

ten, discosound werd housegedreun en de glit-

terbal veranderde in blacklight' Maar de

typische Wasschappelse gezelligheid is al 20
jaar hetzelfde. En dat is toch nog altijd het doel

van de soosl Hopelijk volgen er nog vele leuke

jaren. Jeugdsoos proficiat, ga zo door!

De jubileum soosavond is op zaterdag 17

Januari in "Westkapelle Herrijst"'
Stichting Jeugdsoos Westkapelle nodigt hierbij

alle oud-leden, oud-bestuursleden en overige

belangstellenden uit om (nog). eens een keer

een jeugdsoos mee te maken. Houd de posters

en de website goed in de gaten.

www.jeu gdsooswestkaPelle.tk
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17 januari:
Jubileum Soosavond in Westkapelle Herrijst
22 januari:
Zingmaar mee in Restaurant Batavia, 20.00u tot 22.00u
3l januari:
Muzikale avond in Herrijst, om 20.00u met De Meissen
en Het Veerse Scheepstuig.
l9 februari:
Zing maar mee in Restaurant de Fontein, 20.00u tot
22.O0u
18 maart:
Zing maar mee in Hotel-restaurant De Valk, 20.00u
tot 22.00u
15 april:
Zing maar mee in Restaurant Batavia, 20.00u tot
22.OOu

15 mei:
Vijfde Wasschappelse Dag in Restaurant Batavia

Sterrenclub
Op 17 december zeiden de kinderen van de
Sterrenclub het oude jaar vaarwel op een spe-
ciale manier. Alle kinderen hadden hiervoor
drie gasten uitgenodigd. Er was een expositie,
er waren een aantal optredens, er waren hap-
jes die ze zelf in de keuken hadden klaar
gemaakt. Voor de Rabobank Noordwest Wal-
cheren (hun sponsor) hadden ze een speciale
verrassing: een kunstwerk door hen zelf
gemaakt.

Oranjeveren i gi n g Westkapel le
Organiseert op de verjaardag van Koningin
Beatrix (zaterdag 31 januari) een muzikale
avond met optredens van De Meissen en Het
Veerse Scheepstuig. Plaats: Westkapelle Her-
rijst. ln de pauze is er een verloting. Aanvang
20.00u, de zaal gaat open om19.30u.

Redactionele aandacht
De redactie van het Polderhuis Blad is gaarne
bereid om de jubilerende verenigingen en

stichtingen in het zonnetje te zetten. Wilt u

gebruik maken van dit aanbod, neem dan con-
tact op met een van de redactieleden:
Mayke vd Perk: tel. 572055
Saskia Provoost: tel. 572693
Yvonne van Beekhuizen: tel. 571759

Jubilea
Verschillende verenigingen hebben dit jaar een
jubileum te vieren. Allereerst Nova Zembla,
deze ijsvereniging bestaatTO jaar, een krasse
leeftijd. We hopen dat de leden dit jaar de
schaatsen onder kunnen binden. Dan de gym-
nastiekvereniging Hygiea, die ziet Sara of
Abraham, ook al een tamelijke leeftijdl Wel-
licht dat we dit jaar weer kunnen genieten van
hun soepelheid tijdens een of meerdere
demonstraties. Redelijke nieuwkomers op de
kalender van Jubilea zijn Amnesty lnternational
afdeling Westkapelle en Stichting Jeugdsoos

Westkapelle (beiden alweer 20 jaar), de Rijver-

eniging en Stichting Roos (beiden 15 jaar).Tot
slot de dartclub "Dostkillers", deze bestaat 5
jaar. Wat betreft Stichting Polderhuis, de oprich-
tingsvergadering was op 24 november 1999
(4¡aar geleden dus) maar de statuten werden in
2000 vastgelegd. We kunnen dus kiezen!

Colofon

Het Polderhuis Blad
Kon. J ulianastraat 19, 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
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Oplossing Wie Weet Fotovraag

Het goede antwoord op de vraag uit
Het Polderhuis Blad nummer 21 luidt.
De optocht is ter gelegenheid van de
geboorte van prinses lrene in 1939.

Er zijn geen goede oplossingen binnen-
gel<omen via de post. Via de E-mail zijn er

ook oplossingen gestuurd, maar door een
fout is die postbus te vroeg geleegd. Daar-
om l<unnen we nu geen winnaar aanwijzen.

Onze excusesl De waardebon, ter
beschil<lcing gesteld door Rijwielshop

Westl<apelle blijft siaan voor de oplossing
van dit nummer.


