
Nog even en het is weer zover! 

Wasschappelse Dag, Folklore
Op zaterdag 21 mei 2005 is het Polderhuis
weer de plek van de Wasschappelse Dag. Het
thema is dit keer ‘Folklore’. 2005 is namelijk
het jaar van de Folklore. In de tuin wordt een
grote tent geplaatst, zodat we bij slecht weer
allemaal een dak boven ons hoofd hebben.  
Rond 09.00u gaan onze omroepers door het
dorp om iedereen aan te sporen om te komen.
Om 10.00u wordt de dag officieel geopend
door wethouder Jan Bostelaar, geassisteerd
door twee Wasschappelse schoonheden in kle-
derdracht. Tegelijkertijd wordt de expositie
“Op z’n boers” geopend. In deze expositie ziet
u Wasschappelse klederdrachten vanaf 1900,
sieraden en foto’s. Ook wordt er aandacht
besteed aan de kinder-klederdracht. 

Doorlopende activiteiten
Vanaf 10.00 uur zijn er een aantal activiteiten
gepland die de hele dag doorgaan. 
In de voorkamer van het woonhuis wordt een
film getoond van de opening van het Polder-
huis (Bram Westerbeke). 
Er is een “Kwis-foto-dialect-speurtocht” voor
jong en oud. De opdrachten zijn in en om het
Polderhuis verstopt. Er zijn voor jong en oud
aardige prijzen mee te winnen. Voor de oude-
ren zijn de vragen moeilijker dan voor de
jeugd. Ook de expositie van het Kinderatelier
is de hele dag te bezichtigen. In de tent zijn er
weer als van ouds demonstraties Blokjes en
Smouters. 

Jubileum Heiploeg
Uiteraard is de Waschappelse Heiploeg ook
weer present. Zij bestaan nu vijf jaar en vieren

hun eerste lustrum met een leuke
demonstratie op de stoep
voor het Polderhuis.

Veiling
Om 16.35 uur start een veiling (per opbod).
De opbrengst van de veiling komt ten goede
aan de organisatie van de Wasschappelse Dag.
De voorwerpen die geveild worden, kunt u
vanaf zaterdag 14 mei bekijken in de etalage
van het Polderhuis. Het betreft o.a. een aantal
grote foto’s van Marinisse, Adrie Huibregtse en
Ruben Oreel, een originele afdruk van een
linoleumsnede van Johannes Melse. De afdruk
van de fantasiegravure laat een vernield West-
kapelle zien met op de voorgrond een gezin
dat vlucht. 
Daarnaast heeft Ties Verhoeven een aantal
koperen voorwerpen ter beschikking gesteld,
afkomstig uit de Schuur. De veiling begint om
16.35 uur onder de gezellige en deskundige
leiding van Wibo Lievense.

Sponsors Wasschappelse Blokjesploeg
Ze zijn er weer. Op de Wasschappelse Dag
laten onze vrolijke meiden zien hoe de Blokjes
gebakken worden. Zij worden gesponsord
door VOF Faasse, veevoeder en dierenspeci-
aalzaak. Ook EuroSpar Supermarkt Minder-
houd doet dit jaar weer mee en helpt de ploeg
aan verschillende ingrediënten.
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Wat kost het?
De ontmoetingsruimte, de filmkamer en de
activiteiten in de tent zijn gratis. Wilt u echter
ook een bezoek aan het museum brengen, dan
geldt de normale entreeprijs. 
Mensen die in klederdracht komen, krijgen
gratis een kop koffie of thee met iets lekkers
erbij. Ook kinderen in klederdracht (het thema
is immers Folklore!) krijgen gratis iets te drin-
ken en een zakje chips!

Eten......
Er zijn smouters te koop, maar ook heerlijke
broodjes. Natuurlijk zijn er dichtbij ook frites en
andere heerlijkheden verkrijgbaar. U hoeft dus
niet naar huis.
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In de tent is er regelmatig iets 
te beleven, voor jong en oud.

11.00 tot 11.30u 
Elfuurtje “Zing maar mee”
13.00 tot 13.20u 
Kinderpodium
13.45 tot 14.00u
Jazzballet, eerste uitvoering
14.15 tot 14.45u
“Zing maar mee”
15.00 tot 15.20u
Kinderpodium
16.00 tot 16.15u
Jazzballet, tweede uitvoering
16.30u
Prijsuitreiking Kwisspeurtocht 
kinderen
16.35u
Veiling per opbod van een aantal 
bijzondere foto’s en objecten
18.45u
Prijsuitreiking Kwisspeurtocht volwassenen
19.00u
OKK
20.00u
Sluiting van de dag

Podiumprogramma 
in de tent

Podiumprogramma 
in de tent

Sympathisant
Onderstaand bedrijf ondersteunt het werk van
Stichting Polderhuis van harte door zich 
sympathisant te noemen. Ook uw bedrijf kan
hier voor een financiële vergoeding genoemd
worden. Sympathisant: Camping Zuiderduin,
hét adres voor al uw benodigdheden voor de
hengelsport. 

Onze huisnotarissen Sauer & Oonk steunen het werk 
van Stichting Polderhuis nog steeds. 

Zij weten dat ons werk niet is afgelopen met de opening 
van het museum, maar feitelijk pas begint.  

Sauer & Oonk, bezoeksadres Badhuisstraat 181 te Vlissingen, 
telefoon 418110


