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Hoe zit dat?
Of we bij supermarkt boodschappen doen of
op de markt, of we bij de dokter in de wacht-
kamer zitten of bij tandarts of therapie.... het
maakt niet uit. Overal komen we mensen

tegen met vragen. We zullen proberen de

meest gestelde vragen in dit nummer te beant-
woorden. We beginnen met de vraag: wat
doet Stichtin gZeefront en hoe zit dat met de
ondernemer en Stichting Polderhuis?

Huisbaas
Stichting Zeefront kun je een beetje vergelijken
met een huisbaas, je betaalt huur aan de huis-
baas net zoals de ondernemer huur gaat beta-
len aan Stichting Zeefront. Als huisbaas zorgt
deze laatste ervoor dat het pand in orde is en

dat reparaties en onderhoud gedaan worden.
Stichting Zeefront heeft het gebouw via een

erfpachtregeling ter beschikking gekregen van
gemeente Veere. Stichting Zelefront heeft door
middel van subsidies, fondsen, sponsoring en

een lening ervoor gezorgd dat het gebouw is

opgeknapt en verbouwd. Ook in die zin is de
stichting dus huisbaas. De stichting heeft 'huis-
regels' afgesproken met de huurder: de onder-
nemer. 7o kan de ondernemer bijvoorbeeld zelf
een wisselexpositie of een lezing in de ontmoe-
tingsruimte plannen, maar geen feesten organi-
seren. Er zijn allerlei afspraken gemaakt en deze

zijn vastgelegd in een contract.

Huurder
De ondernemer huurt het Polderhuis van Stich.
ting Zeefront. De ontmoetingsruimte (horeca

en winkeldeel) en het museum zijn een totaal-
pakket. Dat betekent dat er in de winkel din-
gen te koop zijn die met het museum te maken
hebben. Ceen strandschepjes of tijdschriften
maar wel historisch gerichte boeken en muse-
umsouveniers, Voor de huurprijs die wordt
afgesproken mag de ondernemer het totale
gebeuren exploiteren. De ondernemer is ook
verantwoordelijk voor een goede publiciteit.

Stichting Polderhuis
Het museum is een onderdeel van het totale
pakket waar Stichtin gZeefronten de onderne-
mer afspraken voor hebben gemaakt. Een van
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de afspraken is dat het museum wordt inge-
richt en onderhouden door Stichting Polder-

huis. De museumstukken worden bijvoorbeeld
door Stichting Polderhuis geleend en niet door
de ondernemer of Stichting Zeefront. Foto's en

teksten worden verzorgd door Stichting Pol-

derhuis. ln ruil daarvoor gaat een gedeelte van

de opbrengst van de kaartverkoop naar deze

stichting. Hiervoor worden nieuwe exposities
ingericht. Maar dat niet alleen, er zullen ook
culturele activiteiten voor het dorp (gedeelte-

lijk) van betaald worden. Stichting Polderhuis
wordt daardoor minder afhankelijk van spon-

soring. Hoe beter het museum draait, hoe

beter dat is voor nieuwe activiteiten, of voor
het handhaven van het Polderhuis Blad.

Samenwerking
Het is belangrijk dat de ondernemer en Stich-

ting Polderhuis goed samenwerken. Hoe beter
het geheel draait, hoe meer alle partijen ervan
profiteren. Stichting Zeefront is daar dan een

soort koepel voor: zowel de ondernemer als

Stichting Polderhuis zijn gesprekspartners in

het beleid. ln overleg wordt gekeken welke
exposities er komen, wanneer die klaar zijn en

tot hoe langze staan. ln overleg wordt geke-

ken welke culturele activiteiten in of bij het
Polderhuis kunnen worden uitgevoerd.

Vrijwilligers
ln dit geheel van samenwerking spelen vrijwilli-
gers ook een belangrijke rol, maar dan wel

onder de vlag van Stichting Polderhuis. Een vrij-
williger kan bijvoorbeeld als suppoost in het
museum werken, maar niet in opdracht van de

ondernemer. De vrijwilliger is in het museum

een medewerker van Stichting Polderhuis.

Schoonmaakwerk bijvoorbeeld hoort thuis
bij de ondernemer en niet bij een vrijwilli-
ger. Een rondleiding geven hoort thuis bij

Stichting Polderhuis en dus wel bij een

vrijwilliger. Een baliemedewerker in het
Polderhuis is in dienst van de onderne-
mer, maar een gastvrouw loopt er als

medewerker van Stichting Polderhuis. Het
is belangrijk dat deze zaken goed geschei-

den blijven om wrijvingen te voorkomen.
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Sport & Mode

Andere vragen
Wie wordt de ondernemer?
Verderop in het Polderhuis Blad stellen wij u
aan de ondernemers voor.
Ziin de zangavonden voortaan alleen maar in
het Polderhuis?
Nee, we blijven 'rondtrekken' tussen de ver-
schillende locaties. Het Polderhuis komt daar
als locatie gewoon bij.

gen, demonstraties, filmavonden, de organisa-

tie van wisselexposities, de inzet van suppoos-

ten en gastvrouwen of gastheren, praktische

hulp bij publiciteit en gazo maar door.... dat
zijn allemaal activiteiten waar Stichting Polder-
huis op de een of andere manier een vergoe-
ding voor kan krijgen. Op die manier kan

Stichting Polderhuis actief blijven op het cultu-
rele front.
Wat gaan vrijwilligers in of voor het
Polderhuis doen?
Zoals van ouds: het Polderhuis Blad, de zang-

avonden, de Wasschappelse Dag, demonstra-
ties, exposities maken en de Sterrenclub. ln het
Polderhuis zelf zijn er taken zoals suppoost,
gastheer of gastvrouw, speciale ro nd leid i n gen

voor groepen, onderzoek of archiefwerkzaam-
heden in de studieruimte.

Even voorstellen
Naar aanleiding van vragen uit het dorp is
gebleken dat niet iedereen weet wie de onder-
nemer wordt. De tamtam heeft dus niet
gewerkt, Wij willen u nu voorstellen aan twee
ondernemers die het museum gaan runnen:

Ronald van de Sande en Sebastiaan Mekes.

Omdat wij nog van alles willen weten hebben
we een interview met hen gehad.

Hoelang spelen iullie al met de gedacht om
hierin te stappen?
Ongeveer twee jaar geleden hebben we er al

eens over gesproken, toen was het nog een

wild idee. ln de tijd daarna hebben we veel

samengewerkt met Stichting Polderhuis, o.a.
tijdens de Wasschappelse Dagen, dat is goed

bevallen, dus toen ze op zoek waren naar een

ondernemer hebben we onszelf aangeboden.
Wat is de belangrijkste reden voor iullie om
het museum te gaan runnen?
We konden ons helemaal vinden in de formule
en dan vooral de samenwerking met Stichting
Polderhuis, die de tentoonstellingen inricht en

culturele activiteiten verzorgt. Wij vinden het
belangrijk voor het hele dorp dat er zo'n voor-
ziening komt.
Hebben iullie al plannen om bezo;ekers naai
het museum te'trekken?
We willen niet alleen toeristen benaderen,
maar ook busondernemingen, schofen en

fiets- en wandelvereningingen.
Waarom zouden vrijwilligers in een museum

willen werken dat door een ondernemer wordt
gerund?
De helft van de kaartopbrengst gaat naar

Stichting Zeefront die daarmee activiteiten van

Stichting Polderhuis kan financieren. Hoe meer

bezoekers het museum ontvangt hoe meer
geld er beschikbaar komt voor activiteiten voor

Worden er ook feestjes gegeven?

Nee, dat gebeurt niet. Misschien wel af en toe
een receptie (bijvoorbeeld als Stichting Polder-
huis 10 jaar bestaat) tijdens de openingstijden
van het museum. Maar geen feestjes van jari-
ge bestuursleden of vrijwilligers. Wel culturele
activiteiten zoals een zangavond, een lezing,

een filmavond maar geen podiumpopmuziek.
Kan een andere vereniging exposities geven in
het Polderhuis?
Dat kan, daar is plaats voor in de ontmoetings-
ruimte. Dit kan alleen in overleg met de onder-
nemer maar ook in samenwerking met
Stichting Polderhuis. De ruimte zal bepalend
zijn voor de grootte van de expositie.
Met wie moet je ieß regelen als ie een lezing
of zo wilt geven?
Dat moet met de ondernemer. Ook hiervoor
geldt dat samenwerking met Stichting Polder-
ñuis een mogelijkheid is.

Wie is de baas van het museum?
Het museum heeft geen baas. Wat betreft de

exposities is Stichting Polderhuis inhoudelijk
verantwoordelijk. Wat betreft winkel, ontmoe-
tingsruimte, tuin en terras, entree en dergelijke
is de ondernemer verantwoordelijk.
Stichting Zeefront is de 'eigenaar'van het con-
cept en let erop dat alle afspraken in de statu-
ten en het contract met de ondernem.er
worden nageleefd. Wat betreft groot onder-
houd aan binnen of buitenkant, dat ligt weer
bij Stichting Zeefront. Opnieuw redenen om
goed samen te werken.
Houdt Stichting Polderhuis ook nog iets over
voor de moeite?
Zoals de ondernemer in het interview ook al

zegt, krijgt Stichting Polderhuis een deel van
de opbrengst van de kaartverkoop. Voor lezin-
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alle Westkapplaars. De vrijwilliger werkt dus

niet voor de ondernemer maar voor Stichting
Polderhuis.
H e bb e n i u I I i e al vastgeste I d e ope n i n gsti i d e n?

ln de winter (van eind oktober tot eind maart)

is het museum vijf dagen in de week een aan-

tal uur open. Op maandag en dinsdag zijn we
gesloten, net als andere kleine musea op Wal-
cheren. Voor groepen gaan we op afspraak die

dagen wel open. Van begin april tot eind okto-
ber is het museum zeven dagen in de week
open van 10.00 uur tot (voorlopig) 18.00 uur.

ln de loop van de tijd zal blijken of dit de

goede openingstijden zijn.
Hebben iullie nog plannen met de.tuin?
We willen samen met Stichting Polderhuis acti-
viteiten organiseren zoals demonstraties van

bijvoorbeeld de Heiploeg, kinderactiviteiten,
markten en zo voort.
Wat zijn jullie plannen voor de ontmoetings-
ruimte?
Er komt een leestafel, mensen kunnen gratis

internetten en voor kinderen zijn er spelletjes

en boekjes. Er kunnen exposities georganiseerd

worden, of een lezing, deze ziin dan gratis toe-
gankelijk net als de activiteiten in de tuin.
Wat kunnen we verwachten in de winkel en

de horeca?
ln de winkel gaan we aan het museum gerela-

teerde producten verkopen, dus bijzondere

souveniers die echt bij het Polderhuis horen.

De bezoekers kunnen via een zelfbedienings-
buffet een broodje kopen of iets voor bij de

koffie en natuurlijk frisdrank en licht alcoholi-
sche dranken.
Tot slot, wat vinden iullie van het gebouw?

Heel mooi!

Wij willen op deze plaats Ronald en Sebastiaan

veel succes wensen.

Goede doel VOKK
Van 20 tot 23 juli hebben vijf Westkappelaars,

deelgenomen aan de Nijmeegse Vierdaagse.

Tijdens de training hiervoor groeide het plan

om sponsors te zoeken en gezamenlijk te

lopen voor een goed doel. Omdat er twee
gezinnen in Westkapelle te maken hebben met

kinderen en kanker, hebben zij hun gevraagd

voor welk doel ze het beste konden lopen. Dat
is de VOKK geworden, een vereniging voor
ouders en kinderen met kanker. Beide gezin-

nen hebben veel steun van deze vereniging.
Van die vereniging kon men petjes sponsoren

die spontaan werden aangeboden door trans-
portbedrijf Cabriëlse en bouwbedrijf Verhage.

De vijf zijn bij winkeliers , vrienden en kennis-

sen langs geweest om hen te sponsoren voor

een vast bedrag. Ze moesten de Vierdaagse

daarvoor wel uitlopen. En dat is gelukt. Ze

hebben samen 2106,50 euro bij elkaar gelo-

pen. Een prachtig bedrag. Het geld is inmiddels

overgemaakt. De vijf willen via het Polderhuis-

blad alle sponsors bedanken die hen en vooral

de VOKK hebben gesteund.

Goede doel Clinic Clowns
Een ander goed doel dat geld heeft ontvangen

is de organisatie Clinic Clowns. Tijdens het EK

Voetbal heeft het per-

soneel van Kasteel

van Batavia hun fooi
apart gehouden voor
de Clinic Clowns.
Daarnaast zijn er
regelmatig 'blinde
pools' georganiseerd

waarvan de helft van

de opbrengst naar de

Clinic Clowns ging. Bij

elkaar leverde dat het
mooie bedrag op van

2150 euro.
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Het goede antwoord op de vraag uit
Het Polderhuis Blad nummer 24 is
Koudorpstraat 35. Uit de goede

oplossingen is een winnares getrok'
ken: Anne Wisse uit de Beatrixstraat.

De waardebon, beschikbaar gesteld

door Anton Melis Drogisterij wordt
thuis bezorgd.
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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: Restaurant't Raedthuijs

Wie Weet Fotovraag
Opnieuw een fotoprijsvraag.
De foto komt uit de collectie van

het Polderhuis en ii gemaakt door
mevrouw N. Flipse-Roelse.

De foto is vanaf de toren gemaakt.

De vraag luidt: Welke straat is dit?
U kunt uw antwoord in de bus

doen bij het secretariaat (Julia-

nastr.l9) of via de E-mail:
info@polderh uis-westkapel le. com

Uit de goede inzenders wordt een

naam geloot voor een VVV waar-
debon van € 15,-
Deze prijs wordt ter beschikking
gesteld door Profcom-lt.



Het Po/lø/lillc 8/î1,kt /õ

1 november
Opening Museum

5 november
ABVAKABO Jubilarissen. Deze avond vindt plaats in
Westkapelle Herrijst en begint om 18.30u.

De jaarlijkse Versmakking van de Noormannen is op
zaterdag 20 november in hotel De Valk,
van 15.0O tot 21.00 uur.

Hoe sterk is de eenzamer loper?
Op 2 oktober zal de tweede editie van de
Marathon Zeeland plaats vinden. De Marathon
Zeeland start vanuit Burgh-Haamstede en gaat
langs de Zeeuwse kust naar Zoutelande. De
Marathon is op weg om een uniek en groot
Zeeuws sportevenement te worden. De tocht
begint met 4 km. door de Schouwse bossen,
vervolgens 12 km. over de Oosterschelde-
kering, dan de Walcherse stranden en de
Westkappelse'zeedijk. Tot slot enkele kilome-
ters duinen. Alles bij elkaar de zwaarste mara-
thon van Nederland, volgens de organisatie.

Herinnering voor Hilda
De volksdansgroep Hilda in Westkapelle kan
nog nieuwe leden vanaf 55 jaar plaatsen,
zowel mannen als vrouwen. Repetitie is iedere
donderdagmiddag van 13.30u tot 14.30u in

Westkapelle Herrijst. Heeft u zin om mee te
doen, ga dan gewoon eens kijken.
U bent van harte welkom. Voor meer informa-
tie kunt u bellen naar Katrien Alewijnse,
telefoon 571626.

Bi ljartveren igi ng De Vuu rtoren
Deze biljartvereniging heeft nog plaats voor
enkele nieuwe leden (m/v). Speelavonden zijn
dinsdag en donderdag, vanaf half acht in het
Kasteel van Batavia. U kunt altijd eerst eens
komen kijken of een keertje meespelen. Voor
meer informatie kunt u bellen naar Maarten
Pouwelse, telefoon 57 1775.

Feestgids
ln oktober komt er geen gewoon Polderhuis
Blad maar een speciale editie in verband met
de opening van het Polderhuis. Een feesteditie
van circa 12 pagina's dik en met kleurenfoto's.
ln die gids kunt u alles lezen over het museum
en de openingsweek. Er zijn speciale tarieven
voor de Westkappelaars, er wordt op twee
avonden iets met muziek en zang gedaan,
voor de schoolkinderen is iets apart geregeld.
Voor ouderen die slecht ter been zijn en die het
museum in de eerste week willen bezoeken is

vervoer voor handen. Wij hopen dat onderne-
mers is het dorp ook leuke acties gaan doen
die aansluiten bij de festiviteiten in november.

www.polderh u iswestkapel le. n I

Het museum krijgt een eigen website die bin-
nenkort te bezoeken is. Vanaf januari 2OO5

krijgt Stichting Polderhuis daar ook een plaats

in, zodat de oude site en het oude emailadrês
gaat vervallen. Zo gauw een en ander rond is

hoort u ervan.
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Opera op de dij
De organisatie van h

k
et nazomerfestival presen-

teert de opera 'Sweetheart Come' op de zee-
dijk tussen Westkapelle en Domburg.
Dagen: 30 augustus en 1 , 3, 4,7, 8, 10 en 11

september. Aanvang 20.30u entreeprijs 22,50
Voor meer informatie zie www.nazomerfesti-
val. n I <http: / / www.nazomerfestival. n l>

of telefonisch 0900 3300033
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