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Uitslag tuinontwerP
Vrijdag 4 iuni ziin er drie groepén studenten
naar Westkapelle gekomen. Zij studeren allen
bij de Hogeschool der Kunsten in Utrecht. De
drie groepjes hebben onder leiding van een
aantal docenten een plan bedacht voor de tuin
van het Polderhuis. Verschillende mensen uit
het dorp zijn komen kijken, evenals een vertegenwoordiger van de lnnovatie Cor:peratie.
Ook de PZChad belangstelling. De jury
bestond uit lngrid Leeftink (vormgeefster),
Sandra Minneboó (Waterschap), Marjan Minderhoud (namens Stichting Polderhuis), Ada
van Hoof (namens Stichting Zeefront), Ronald
van de Sande (namens de ondernemers)'
De drie groepen kregen elk 10 minuten voor
hun presentatie, waarna de jury aan de slag
kon. Uiteindelijk is er gekozen voor een ontwerp van Chantana Reemst en Sharon Kruining. De winnaars kregen een herinneringssteen
van Basalt, gegraveerd door Cebr. Dominicus
BV. Alle drie de ontwerpen ziin deze zomet
nog te zien in het filiaal van de Rabobank aan
de Zuidstraat.

voor een torentje
dat weer en wind
moet doorstaan.
Van Gool Las- en
Constructiebedrijf
maakte alle onderdelen en heeft alles
af gelast.'Roba

Montage BV deed
de algehele montage. Hely Profile BV
zorgde voor de

levering en montage van de rood-

witte bekleding.
Van Doorn (uit Rilland) bekleedde het koepeltje met zink. En hiermee hebben we een bijzonder object erbij gekregen. ledereen die hier
aan meegewerkt heeft willen we op deze
manier bedankenl
En als klap op de

Bouwfonds

Torentje
Het zal ñiemand ontgaan zijn: het torentje
gearriveerd! Het heeft heel wat voeten in de
aarde gehad voor hij stevig stond. Maar nu
kan je er ook niet meer omheen. Het is een
-prachtig staaltje van
is

samenwerking
geworden tussen
een aantal bedrijven
die zonder winst'
oogmerk hier hun
bijdrage aan hebben
geleverd. De drijvende kracht erachter was ASK Romein
Roosendaal:

bedankt voor het
rekenen, tekenen,
.mee

fantaseren en

meedenken. Maters
en de Koning rekende de fundatie uit

vuurpijl: het Bouwfonds

Nederlandse Gemeente betaalt een aanzienlijk
deel van het torentje.

Cu

ltuurfonds

Het Bouwfonds van de Nederlandse Cemeen=
ten heeft een Cultuurfonds. Vanuit dit Cultuurfonds worden regelmatig bijzondere projecten '
gefinancierd. Wilzijn blij te kunnen vertellen
dat het Bouwfonds Cultuurfonds 30.000 euro
ter beschikking heeft gesteld voor de realisatìe
van het museum Polderhuis, met name voor
het torentjel Het torentje zal bijzonder veel
aandacht trekken van passerende toeristen'
Het is ook mogelijk een reden voor hen om te
stoppen en het museum eens nader te
bekijken. De tuin is wat ontwerp betreft
een passende plek geworden waar
het torentje een Prominente'
plaats in heeft.
Kort samengevat kunnen we
stellen dat we een museumtuin
krijgen waar zowel bedrijfsleven
als onderwijs en het Bouwfonds
Cultuurfonds een zeer belangrijke
bijdrage aan hebben gelevêrd'

Rabobank

flat Po/d¿rfuæ6/d'n¿

/4
De Vijfde Wasschappelse Dag
Het thema was 'anders dan anders' . En dat
was het, maar toch niet helemaal. De dag
startte later (om half twee), maar de zon
scheen weer uitbundig. Piet van Rooijen en
Frits Dieleman gingen door alle straten om de
Wasschappelse Dag aan te kondigen, net als
de andere jaren. Het was ook ouderwets gezellig, er is volop gezongen. De dames van de
Volksdansgroep Westkapelle lieten zien dat
dansen op elke leeftijd kan, ze gaven zelfs een
kleine demonstratie'linedance'. De Sterrenclub
speelde tot twee maal toe een cabaret achtig
toneelstukje, waarin vandalisme en andere
ondeugden op een leuke manier naar voren
werden gebracht. Hun expositie kwam door de
drukte niet zo goed uit de verf. Om die reden
is er een herhaling geweest op woensdag 26
mei.
De Wasschappelse Verjaardagskalender werd
aan de makers ervan uitgereikt. Er zijn er verschillende verkocht die dag. Heeft u er nog
geen, dan kunt u terecht bij het Boekwinkeltje,
Anton Melis Drogisterijen Adrie Huibregtse

een gezellige groep. Een echt bestuur heeft de
club niet, enkele dames hebben bestuursachtige taken waarmee ze de club draaiend houden. De groep staat open voor nieuwe leden
vanaf 50 jaar, zowel mannen als vrouwen. Ze
repeteren iedere donderdagmiddag van
13.30u tot 14.30u in Westkapelle Herrijst. De
groep treedt ook af en toe op. Er zijn ook uitwisselingen met de volksdansgroep uit Vlissingen. De club heeft nu vakantie en in
september beginnen ze weer. Heeft u zin om
mee te doen, ga dan gewoon eens kijken
(vanaf september) op een donderdagmiddag.
U bent van harte welkom. Voor meer informatie kunt u bellen naar Katrien Alewijnse, tele-

foon 571626.

Kalendernieuws
Voorgaande jaren hadden we in de zorner een
uitgebreid Kálendernieuws in het Polderhuis
Blad. Vorig jaar is de Westkappelse Evenementen Stichting echter ook begonnen met een
huis aan huis verspreiding van een evenementen overzicht. Voor dit jaar hebben we de koppen bij elkaar gestoken. Het is zonde van de
tijd en van het geld als twee organisaties het-

zelfde werk doen. Daarom is afgesproken dat
het overzicht van de evenementen wordt
gedaan door de W.E.S. maar dat de verspreiding ervan in het vakahtienummer van het
Polderhuis Blad gebeurt. Wijzijn erg blij hiermee, het scheelt ons tijd en onkosten.

Dorpsraad
Al uw ideeen, meningen, vragen en opmerkingen kunt u altijd sturen naar de on-line ideeënbus van de Dorpsraad Westkapelle:
dorpsraadwkp@zeelandnet. nl. Wanneer de
dorpsraad op de hoogte is van wat er speelt,
kan zij zich inzetten voor de leefbaarheid van

Fotograaf. De kalender kost 8,95. Op de Wasschappelse Dag was er ook een optreden van
de volksdansgroep. Veel bezoekers van de dag
wisten amper dat er een volksdansgroep in het
dorp is. Daarom voor hen nog even de spotlight er op.

uw woonomgevingl Nieuws, vergaderdata en
-agenda's van de Dorpsraad Westkapelle kunt
u tegenwoordig ook vinden op het clubnet van
Zeelandnet (www.zeelandnet. n l/clu bnet),
onder de naam Dorpsraad Westkapelle.

Museumstukken

Hilda in Westkapelle
De Volksdansgroep te Westkapelle heeft de
naam "Hier is leren dansen anders", afgekort
Hilda. De groep is op 4-11-1993 opgericht na
een artikeltje in het gemeenteblad van Stichting Welzijn Ouderen. Ze zijn gestart met 16
dames, momenteel telt de club 22leden, nog
steeds (jammer genoeg) alleen vrouwen. Het is

Regelmatig krijgen we stukken aangeboden
die later een plekje krijgen in het museum. Zo
ook pas geleden een fotoalbum, een tegel en
een herdenkingsmunt van de droogmaking
van Walcheren, geschonken door de aannemer
Volkert. We hebben ook een legpuzzel over de
droogmaking en inmiddels 1 deur van een
noodwoning. Mensen zeggen vaak: "als je iets
nodig hebt, dan zegje het maar". Maar wij
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weten niet wie wat heeft. Daarom geven we
nu een opsomming van de onderwerpen die in
de expositie komen. Aan de hand daarvan
weet u wellicht zelf of u interessante voorwerpen of foto's heeft. Liefst te leen, want anders
hebben we straks een opslagprobleem' Bovendien zijn er voorwerpen of foto's die beter in
de familie kunnen blijven.

Museumonderwerpen
Romeinen, Willibrord en de Noormannen (12
jr. v. Chr. tot 1100)
De bloeivan Westkapelle in de Middeleeuwen
en de periode erna ('1'100 tot circa 1900)
De geschiedenis van de dijk (1450 tot heden)
Dijkbeheer, dijkonderhoud, bendes en heiwerk
(1500 tot 1940)
Het dorp en de inwoners in de periode 19001940
Het leven in de periode 19OO-194O (wonen,
werken, geloof, tradities, folklore etc.)
'De capitulatie en de bezetting, het leven in die

tijd (1940-1944)
De bouw van de Atlantikwall (1942-1944)
Het naderende onheil (1944)

Bombardementen (1944)
De landing, bevrijding en de totale verwoesting (1944)
De inundatie (1944)
De droogmaking (1944 en 1945)
De noodwoning (vanaf 1945)
De wederopbouw (vanaf 1947)
De opkomst van het toerisme (vanaf 1950)
Heeft u voorwerpen, verhalen, foto's, tekeningen of krantenknipsels die te maken hebben
met een van de onderwerpen, laat het ons dan
weten.

We komen graag kijken. U kunt bellen met
het secretari aat 5723O1

Nu al gezocht:
Hoewel we al veel materialen
en verhalen hebben verzameld, we zijn er nog

niet. Op dit moment
zoeken we in ieder
geval nog:

-

drie originele
binnehdeuren

-

van een noodwoning (we hebben er 1)
een aanrecht uit een
noodwoning
een kano of 'vaarkist' uit de tijd van
de inundatie
een kleine lans van het ringrijden
een mini zweefmolen
het boek 'Vaderlandsch Woordenboek'van
Jacobus Kok
een oud Noormannen voetbalshirt waar de
naam van de club duidelijk oPstaat
een bordje uit de oorlog met "Achtung

Miene"
Bru ikleen overeenkomst
lndien u iets bijzonders wilt lenen aan het
museum, dan sluiten we een contract met u af.
ln deze bruikleenovereenkomst staat wat u uitleent aan het museum en onder welke voorwaarden. Er wordt een foto toegevoegd zodat
beide partijen weten hoe het voorwerp er uit

ziet. Ook de periode van lening wordt vastgelegd.

Wie Weet Fotovraag
Een zoekopdracht!
De foto is ter beschikking gesteld door Ruben Oreel

De vraag luidt:
Waar precies is deze foto genomen, straat en huisnummer!

ls het een keer minder goed weer, vervelen de kinderen zich""
maak dan een ommetje in het dorp en zoek de foto' U kunt uw
antwoord in de bus doen bij het secretariaat (Julianastr.lg) of
via de E-mail: info@polderhuis-westkapelle.com
Uit de goede inzenders wordt een naam geloot voor een waardebon van € 15,Deze prijs wordt ter beschikking gesteld door Anton Melis,
Drogisterij.

/4

tø

Po/dø,ltøs 8 /¡1' tt¿

Iüt M¡

tlåats

ûp

td

ludhgrtcncia lrijgm

/4
De tank

De vereniging "Zeeuws Oorlogmuseum", in

De tank op de dijk, voor veel toeristen een
trekpleister. Voor Westkappelaars een herinnering, voor kinderen een speelplek. De tank is
niet zomaar hier gekomen. Oud burgemeester

die tijd gestart in Middelburg met een eigen
museum, had inmiddels contact opgenomen
met "Stichting Westkapelle Herrijst". Daar
bracht o.a. het schoolhoofd P. de Vos het oorlogsmuseum in Westkapelle van de grond. De
tank was op verzoek van Zeeuws Oorlogmuseum in 1947 door M.L. Polak geschonken aan
het museum in Westkapelle. Enige jaren later
werd dit kleine museum opgeheven, de kaze-

Th.H. de Meester vertelt.
"Het was oktober 1959 dat ik met grote
vreugde burgemeester van Westkapelle werd.
Een grote verandering na veertien jaar marineofficier en er viel voor mij veel nieuws te leren.
Maar met mannen als gemeentesecretaris Dieleman en wethouder Willem Cabriëlse ("Willem de Redder") was het fijn samenwerken.
Één ding viel mij wel op. De herbouwde dijk,
die toch ook onze bevrijding bracht, zou toch
altijd in onze herinnering - en herdenking gemarkeerd moeten worden. Zeker na het vreselijke bombardement met zoveel slachtoffers
en de landing van de geallieerden. Wat er aan
herin nerde (twee klei ne herden kin gssteentjes,
op meters afstand van elkaar) was toch wel
een magere markering. Maar ja, Westkapelle
was nog niet eens helemaal herbouwd, een
aantal mensen woonde nog in houten noodwoninkjes. De herbouw werd voor een groot
deel geleid door de zo bekwame aannemerarchitect W. Roelse en wij besloten in overleg
met hem een meer passend gedenkteken te
maken. De twee eerder
geplaatste steentjes werden naar ontwerp van W.
Roelse (pro deo, zo was
hij!) op een natuurstenen
plateau geplaatst (dat
soort steenresten was
overal in de omgeving te
vinden). Daartussen werd
een horizontale gedenksteen ingebracht met de
data van het ontstaan van
het dijkgat, van de geallieerde landing enz. Pal
daar achter werd ruimte
overgelaten voor eventu ele plaatsing van de enige
tank die ooit was achtergelaten, achter de dijk in
de buurt van het Noordervroon. Het Noordervroon
was kort na de oorlog nog
een kazemat, die toen als
een klein oorlogsmuseum
was ingericht. Daarnaast
stond als een duidelijk herkenbare trekpleister
de tank. Maar .... kort na de oorlog had
schrootbedrijf M. Polak alle achtergelaten
legergoederen, alle tanks, kanonnen, vernielde
voertuigen van de geallieerden gekocht.

mat werd gesloopt. Het enige dat achterbleef
was de tank. Deze raakte steeds verder in ver-

val, rubber banden rotten weg, luiken werden
gesloôpt en gestolen, een roestig geheel waar
de jeugd haar spelletjes speelde. ln 1959,
nadat het museum was verdwenen, verkocht
"Westkapelle Herrijst" de tank, door Polak
geschonken, voor f 2000,00 weer terug aan

M. Polak.
Vreemd genoeg werd Polak, toen hij de tank
wilde ophalen, door Politie verjaagd. Daar
kwam voor de rechtbank in Middelburg een
proces van en wie zou dit nu winnen? Deze
toch wel wat onverkwikkelijk zaakbaarde mij
beslist wel zorgen. Onkundig van de jarenlange voorgeschiedenis was ik nog geen jaar geleden burgemeester van Westkapelle geworden,
vervolgens voorzitter van "Westkapelle Herrijst". Dat hoorde toen nu eenmad zo'n beetje
bij het burgeméesterschap. Maar ik kon, als ik
eerlijk was, toch moeilijk Polak ongelijk geven.
Kort voor de beslissing van de rechtbank zou
vallen, nodigde ik de Heer M. Polak uit voor
een privé gesprek ergens op de markt in Middelburg. lk legde hem uit waarom ik die tank
zo graag wilde behouden, voor het monument
op de dijk. Na een kopje koffie en nog wat,
kwamen wij tot een vergelijk; als ik zorgde dat
hij het proces zou winnen zou hij de tank aan
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boek geschreven over ons dorp, de bewoners
en de di¡k. Als je eenma al gaat speuren kom je
ontzettend veel tegen. Wat we echter nog
missen, zijn de verhalen van mensen zelf .Verhalen van mensen over de tijd vóór de oorlog,
verhalen uit de oorlog en de tijd van de inundatie. Wij vinden het belangrijk om de mens in
A
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lVestkapelle wil spoed

de gemeente in bruikleen schenken, Wel op
voorwaarde dat de tank op passende wijze bij

het monument zou worden geplaatst. Mocht
de tank door de gemeente daar ooit verwijderd worden , dan zou hij weer aan de familie
Polak toebehoren. Het bleef dus een bruikleen
tot op de huidige dag. Zo kwamen wij dus aan
de tank op de dijk, waar hij nog wel heel lang
zal blijven naar ik hoop. lk benaderde toen de
'Rij- en Traktieschool' van de Cenie in Eindhoven. lk wist van hen de toezegging te krijgen
dat zij de tank, als een oefenproject van de
bergingsploeg, met hun oplegger de dijk op
zouden sleuren. Zijzouden ook de buitenkant,
nieuwe luiken enz. weer helemaal herstellen.
Aan de binnenkant was alles er al uit maar dat
hinderde natuurlijk niet. Er kwamen nieuwe
banden op, hij werd in de goede kleuren
geschilderd en in prima staat in overleg met
ons op de plaats gezet en daar hoefden wij
niets voor te betalen.
ln November 1961konden de kransen bij een
schoon en aanvaardbaar monument gelegd
worden. ln 1964 - twintig iaar na de landingkwam Brigade Generaal Leicester met zijn officieren en mansschappen (ong. 8O man) voor
het eerst voor een onvergetelijke herdenking
en dat is in volgende jaren, helaas langzamerhand met steeds minder overlevenden herhaald. "

Th. H. de Meester

Museum vol verhalen
Over de geschiedenis van Westkapelle is al
veel geschreven. De boeken van K. Faasse en
de Croeten uit Westkapelle zijn een goede
inspiratiebron. K. Baart heeft al eerder een

de geschiedenis met zijn persoonlijke beleving
naar voren te brengen. Er ziin al verschillende
ouderen aan het schrijven voor ons, maar we
zoeken meer verhalen. We hebben verschillende gedichten en verhalen gekregen van de kindei'en van wie ouders uit die tijd zijn overleden'
Toch zoeken we nog meer verhalen. We doen
dan ook een dringende oproep naar alle
Westkappelaars: vertel of schrijf over uw persoonlijke ervaring, kinderen of kleinkinderen
kunnen misschien helpen. Aan kinderen van
inmiddels overleden ouders willen we vragen
om herinneringen van hun vader of moeder op
te schrijven. Het museum wordt niet alleen een
verhaal van feiten maar ook van mensen'
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Het goede antwoord op de vraag
uit Het Polderhuis Blad
nummer 23 luidt:
Het voorwerp is een kelderwind,
soms ook wel 'domme kracht'
genoemd. Een handig apparaat
waarmee zware voorwerpen
gelicht kunnen worden. Bij het
dijkwerk werd de kelderwind
gebruikt om palen uit de grond te
trekken.

Uit de vele goede oplossingen
een w¡nnaar getrokken:
Hendrik Poppe,
Jac. Brasserstraat 11
te Westkapelle
De waardebon, beschikbaar
gesteld door llona Lievense,
Voetverzorging wordt thuis
bezorgd.

is
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lngezonden brief
Wasschappul iuni2004
Bestu zangvriendinnun en vriendun van du
zangaevundun, uregult vanuut ut polduruus
bestuur mee meduwerkienge van Piet van

Rooijen en Jo Theune vansêlf, wan andurs
kwam ur niks van turechtu. Noe wik nog evun
reageru op dien lestun zangaevun in ut Koffieuus. Dien lestun buwustun aevun is eigenluk
ontstae a mu nae ofloap van zo'un glieksoar*
tugun aevun nog un stuitje bie r:nukandêru zat
mee Piet van Rooijen en nog een sapju of zo
dur bie tu drienkun. Toen vurteldu Piet da'zu
van koffieuus uvroagen oa om oak mee tu
doen dr zaal buschikbaer tu stellen. Zo zeiju ik
nog, wiroom zou ju dur nie nog un aevun bie

ln iedur guval ut bestuur vant polderuus
gebeurun eel vee bedankt. Piet van Rooijen
(2X) en Jo Theune vant zeldu laekun un pak.
Dir is vo die mensun best vee waerk an oar. En
dan oaldie mensun die bin kommu ziengu,
wan ju begriep wè dat ut zondur die trouwu
groep zangeressun en zangurs oak niks van
turechtu u ekommu was.oak du mensun die
du zalun beschikbaer steldu, die è oak dur
steenju dur an bie udrogu, misschien zelfs nog
un steentju an ovur ugaauwu. Dus mensun oal
êêl vee bedankt vo du meduwerkiengu,
Naemuns ut oudstu kwartet van Wasschappul
tekun ik dizzun,
Kris

Minderhoud

Toet ut kommundu seizoen.

Evenementen nieuwtjes
Expositie Schildersclub Westkapelle
Deze zomer vier dagen lang een expositie rrr
Westkapelle Herrijst: vrijdag en zaterdag 30 en
31 juli, maañdag en dinsdag 2 en 3 augustus.
Alle dagen van 16.00u tot 21 .00u. Om de
onkosten te drukken (zaalhuur) en om meer
mensen te bereiken (verdeeld in 2 weken) is er
voor deze vorm gekozen. Het onderwerp is
"Hier aan de kust", er zijn onder andere schilderijen van de buitenworkshop bij Erica. Uiteraard zijn er ook weer prachtige schilderijen van
bloemen en andere ondenruerpen. Tijdens de
expositie zijn er fotokaarten van de schilderijen te koop. Toegang gratis.

Zendingsmarkt
Foto van Bob v.d. Weel

anknoapu, dan bejje inêêns rond. Twas guzellug toch? Me jae, di kom nog eel wat bie kieku
oar. Me ut is dus goed ellukt is ginwaer. En noe
kom ik nog even vurommu op dien lestun
dundurdagaevun, toen was mun stemmu nie
in ordu, andurs oak dat blikku dienk van Piet
over upakt om dur in tu proatun en oak du
màergun zo willu bedanku. Dat risico durfdu ik
nie loapu wan dan oal un flatur uslogu. Dirrom
reageru ik noe schriftuluk, dan zak ut we
ofwachtu.

solrrtrs
Gelu idstechniek
t
a¡

verhuur

- verkoop -

Westkapelle
te|.0652012736
m-sonius@zeelandnet. nl
onderhoud

-

inrichting

Vrijdag 30 juli a.s. is het weer Zendingsmarkt
op het plein voor de Hervormde Kerk op de
Markt. Er zijn onder andere boeken, kaarten,
wafels en nog veel meer. Er is ook een verlo-

ting.

Toeristenmarkt
Vrijdag 9 juli is de eerste toeristenmarkt (met
de kermis). De toeristenmaikten beginnen om
12.00u en eindigen om 20.00u. De laatste
keer is vrijdag 10 september.

Boerenmarkt
Op 11 augustus is er op de Markt een Boerenmarkt, opvolger van de markten die vorig jaar
in de tuin van het Polderhuis plaats vonden. Er
worden smouters en wafels gebakken (OKK),
Unicef is er met tweede hands spullen. Ten
behoeve van Polen worden er tweede hands
boeken verkocht, de Schilderclub is er met een
demonstratie schilderen en verkoop schilderijen
en kaarten. Er is een kraam met handwerk
thuisnijverheid. Hygiëa, de gymvereniging

tø
zorgt voor frisdrank, koffie, verse Bowl. Stichting Polderhuis is ook aanwezig met kaarten,
boeken, kantklossen en jakken maken, beuken
en schoden. De Wasschappelse Heiploeg slaat
weer een aantal palen. Deze groep kramen
wordt aangevuld met andere kramen uit de
regio, met name producten en activiteiten van
het boerenleven.

Expositie Moria kerk
"Het dagelijks leven tijdens de oorlog" is een
expositie van Stichting de Sprankel. ln elkaar
gezet door een aantal enthousiaste vrijwilligers, met veel hulp vanuit het dorp. Op de
oproep in het Polderhuis Blad voor spullen en
foto's, is goed gereageerd. Vanaf 25 juni is de
expositie elke vrijdag open tot en met 3 september. Tijden: van 16.00u tot 20.00u, gratis
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Het is zomer, lekker luieren op het strand of een
eindje fietsen. Dan is een perfecte afsluiting van
zo'n dag een heerlijke ijsco met verschillende smaken, of een frietje. Ceen bevroren piepers, maar vers
van het land, gèsneden waar u bij staat. Natuurlijk
bij Henk Melis, op de punt van Westkapelle.

de kerk.

Vrijwilligers gezocht
nfdêting Veere van het Nederlandse Rode
Kruis
Deze actieve afdeling zoekt een vrijwilliger
m/v voor jeugd EHBO-A lessen oP de
basisschool in Westkapelle. Hij of ziizal gaan
lesgeven op de basisschgol, 's middags,
1 x per week. Dit loopt van september t/m
maad (m.u.v. december). Wie zoeken ze?
lemand die kinderen leuk vindt en ze graag
iets wil leren. Hij of zij moet een EHBOdiploma hebben of bereid zijn het de komende
winter te gaan halen. De mensen die deze
versterking zoeken zijn: Leuntje Cijsouw, tel.
571368; Angelina Jakobsen, lel- 571858;
Dianne Dominicus, tel.572473; Claudia Minnaard, tel.576026; Annie Pouwelse, tel'

572249. Bellenl!l

Stenenclub 2004
Het afgelopen jaar hebben de kinderen van de
Sterrenclub zowel atelierkunst als podiumkunst
gedaan. ln het begin elke week' We hebben
goed met elkaar nageþraat en voor het nieuwe
jaar hebben we in overleg met de kinderen het
volgende afgesproken. De nieuwe Sterrenclub
start metAtelierkunst. Om de 14 dagen komt
de club bij elkaar voor schilderen, boetseren,
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tekenen en andere kunstvormen. ln januari of
februari starten we met een Podiumgroep, die
komt ook om de 14 dagen bij elkaar. Kinderen
die allebei de activiteiten willen volgen komen
dan om en om bij het Atelier en het Podium.
Natuurlijk mogen kinderen ook voor één activiteit kiezen. De bijeenkomsten worden
opnieuw gehouden in het Jeugdgebouw op
de woensdagmiddag van 14.30 tot 16.00u. Na
de grote vakantie worden in de groepen 6 tot
en met 8 de inschrijfformulieren uitgedeeld.
Pas dan kunnen kinderen zich opgeven, met
het principe VOL lS VOL. Dus denk er nu vast
goed over na, zodat ieiezelf meteen kunt
opgeven.

toegang.

Zomerprogramma
muz¡ekvereniging OKK
7 juli: Kermisrondwandeling, vertrek om
19.30 uur vanaf de Markt
23 juli: Zomerconcert samen met muziekvereniging ONDA uit Ritthem, om 20.00 uur op
het kerkplein aan de Markt, bij slecht weer in

Po/ltht¿c 8/r1'tu

De Viking
De Viking hãeft voor velen nog onbekende uit-

baters. De Viking aan de Joossesweg wordt
sinds 28 mei2OO2 gerund door Conny en Wim
Stroo. ln hun restaurant zijn ruim honderd zitplaatsen. Veel daarvan zijn in de serre waar je
al vroeg in het jaar kan genieten van het zonnetje. De kaart is erg divers met onder andere
drie verschillende keuze menu's van 2- of 3gangen vanaf € 12,5O. Een specialiteit is de
Visschotel Viking. Er is keus uit vis, vlees,
vegetarische gerechten, verse pizza's - Pizza's

kunnen ook afgehaald worden.
Conny en Wim willen graag wat betekenen
voor het dorp. Om die reden hebben zii zich
aangemeld als nieuwe sponsor van Stichting
Polderhuis. ln de toekomst willen ze graag
activiteiten organ iseren waar Westkap pelaars
warm voor zouden kunnen lopen. Hierover
hebben Stichting Polderhuis en De Viking al
een eerste gedachtewisseling gehad.
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H.W.VAN LOON HARDZEILDAG
17 ¡uli 2004

De Stichting Behoud Hoogaars organiseert al
sinds jaren de Van Loon Hardzeildag vanuit het
stadje Veere, op het Veerse Meer. De twaalfde
Hardzeildag is op zaterda g 17 juli a.s. Begonnen als een dag voor oude houten visserssche-

pen, maar uitgegroeid naar een deelname met
zo'n 45 schepen, veelal vissersschepen uit de
Delta, in oude , gerestaureerde of enigszins
nieuwere uitvoering. Het maritieme varende
erfgoed bij elkaar. Bewaard, weer opgeknapt
en vooral hard varend! De start is omstreeks
10.30 uur voor de Campveerse Toren en een
wedstrijdbaan voor de rede van Veere, zodat
ook vanaf de wal de zeildag goed is te volgen.
Er wordt gevaren om verschillende prijzen naar
gemeten schepen, naar lengte, naar hout, naar
vissersmanuitvoering, naar pure snelheid (met
handicap). Vanaf de wal is het goed te zien,
commentaar via de microfoon is erbij. Verder is
er een walprogramma (op het Lutjesstrand,
aan de voet van de Campveerse Toren) met
tentoonstelling, maritieme kramen, muziek en
een jeugdprogramma. Voor dit jaar is de Wasschappelse Heiploeg uitgenodigd om een
demonstratie heien te geven. De dag duurt
van ongeveer 10.30 tot 16.00 uur en is vrij
toegankelijk voor iedereen. Het meevaren met
het publieksschip kost een bijdrage. Voor meer

informatie:

el.O1

1

Hubo Minderhoud
Zuidstraat I lg
436 I AJ Westkapelle

Tel.0l 18 572612

Sympathisanten:
Onderstaande bedrijven ondersteunen het
werk van Stichting Polderhuis van harte door
zich sympathisant te noemen. Ook uw bedrijf
kan hier voor een financiële vergoeding
genoemd worden. Sympathisant: Supermarkt
Spar Minderhoud, Camping 't Hoekje, Vistaria
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Colofon

Dit soort foto's van interieurs zoeken wij nog,
ook van de noodwoningen. Kijk nog eens in de
albums, of schoenendozen of waar u uw
foto's dan ook bewaard. U krijgt de foto onbeschadigd terug!

Grindweg 2

www.badmotel.nl
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