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Wasschappelse Vikingendag
10 juni 2006
Nog even en de boot Aasa (bruikleen van
Stichting Karolingische Burg Oost-Souburg)
komt naar het Polderhuis. De boot, een replica
van de bijboot van het grote Gokstadschip,
heeft eerder dienst gedaan in het themapark
Archeon. Vanaf de grote vuurtoren wordt de
boot om 13.00 uur onder begeleiding van kinderen en muziek naar het museum gebracht.
De boot wordt ‘s middags om 17.00 uur in het
museum getild via de zolderdeur bij de uitkijktoren. Er zijn mensen die de historie nieuw
leven inblazen door de werkelijkheid van toen
zo getrouw mogelijk neer te zetten in het leven
van nu.

Hoofdsponsor Polderhuis Blad

Voor op de kalender:
13.00 uur Vikingboot bij de vuurtoren
13.05 uur Vikingboot naar het Polderhuis
13.30 uur Start allerlei demonstraties
15.00 uur Zing maar mee
17.00 uur Vikingboot naar binnen
19.00 uur Zing maar mee
19.30 uur Dweilband
20.00 uur Sluiting
Doorlopend: demonstraties, spelletjes, hapjes.

Tuinbraderieën
Dit jaar organiseren een aantal vrijwilligers drie
maal een braderie in de tuin van het Polderhuis. Woensdag 5 juli is gepromoveerd tot
“Smikkeldag”. Van 11.00 tot 17.00 uur staat
de dag in het teken van eten. Woensdag 19
juli heet “Van Zooi tot Mooi”, een allerhandemarkt van 11.00 tot 17.00 uur. Woensdag 9
augustus is de braderie “Kunst en Kunstig”
tuinbraderie van 11.00 tot 17.00 uur. Voor
meer informatie let op de affiches!
Kijk en proef hoe de Vikingen gekleed waren
en hoe ze leefden. De hele middag zijn er activiteiten in en om het Polderhuis. Voor de kinderen spel en creatieve dingen. Voor
volwassenen zijn er activiteiten rond “Vikingsport met een knipoog”. Er wordt gezongen,
er zijn Vikingdemonstraties, er zijn Vikinghapjes, er is zelfs Vikingbier!

Oproep
Woensdag 5 juli is het Smikkeldag in de tuin
van het Polderhuis. We dagen iedereen uit om
mee te doen met een taartenbak wedstrijd.
Wie bakt de lekkerste taart?! Taart inleveren
voor 12 uur. Er zijn twee deskundigen die elke
taart beoordelen op smaak en uiterlijk. Daarna
is het publiek aan de beurt, ook zij zijn juryleden en mogen punten geven! De hoofdprijs is
een dinerbon, te besteden bij een van de horeca ondernemers uit Westkapelle. De publieksprijs is een prachtig kookboek.
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Oproep
Voor de allerhande markt “ Van zooi tot mooi”
op 19 juli zijn er gratis vloerkleedplaatsen voor
iedereen (particulieren en verenigingen) die
zijn of haar spullen te koop wil aanbieden. Er
zijn ook enkele kramen te huur (10 euro).
Zowel voor de gratis plaatsen en de voor de
kramen moet men zich van te voren opgeven,
vol = vol! Opgeven in het Polderhuis, met
naam en vermelding wát u wilt verkopen!

Walcherse vondsten

De potten uit de
ijzertijd

De nieuwste objecten in het museum stammen
uit de ijzertijd. In de IJzertijd wordt Walcheren
bewoond door mensen die behoren tot een
volk dat in het huidige Nederlandse en Belgische kustgebied woont, van Noord Holland tot
de Belgisch-Franse
grens. Bewijzen van
deze bewoning zijn
gevonden in 1910 bij
Domburg, in 1970 in
Serooskerke en in
1975 in Arnemuiden.
De vijf aardewerken
potten die getoond
worden zijn (in onderdelen) gevonden in
Serooskerke en (de
grootste) in Arnemuiden. De potten zijn
gemaakt van klei. Een
aantal potten zijn in
zijn geheel gevonden,
anderen in brokstukken. De scherven en
brokstukken die zijn
opgegraven, worden
met veel geduld uitgezocht en gewassen door vrijwilligers van de
Archeologische Werkgemeenschap voor
Nederland, regio Zeeland. Met puzzel-instinct,
kennis van zaken en een goed gevoel voor
vorm worden de scherven omgetoverd in een
pot, een schaal of kom. De historie wordt zo
weer levend gemaakt. Stichting Cultureel Erfgoed beheert dit soort bijzondere Provinciale
schatten en heeft de potten in bruikleen gegeven aan het Polderhuis.

Strandvondst Pingsdorf
Een andere ‘ nieuwe’ pot is een zogenaamde
Pingsdorf aardewerk pot uit de 12e eeuw.
Deze pot is gevonden in de omgeving van
Westkapelle, waarschijnlijk een strandvondst
uit een kleine nederzetting die in de 12e eeuw
verdwenen is door de invloed van het water.
2

De aardewerken Pingsdorf pot is door het
Zeeuws Genootschap (beheer Zeeuws Museum) aan het Polderhuis in bruikleen gegeven.
Onlangs is er nog een grote Pingsdorfe aardewerken pot bijgekomen, in de zeventiger jaren
gevonden in Biggekerke. Aan de Hogelandseweg werd grond afgegraven voor een vluchtheuvel, in het gat werden scherven gevonden.
De losse potscherven zijn door de particuliere
vinder in de jaren erna stapsgewijs aan elkaar
gezet met bisonkit. De ontbrekende stukken
zijn met behulp van gips door een bekwame
restaurateur tot een geheel gevormd.

Avondvierdaagse Zoutelande
Op 6, 7, 8 en 9 juni kunnen liefhebbers
’s avonds afstanden lopen van 5 of 10 kilometer. De start is dagelijks om 18.30 uur. Voor de
organisatie tekent de Zeeuwse Wandelbond
samen met een aantal enthousiaste wandelaars
uit Zoutelande. Jong en oud, gewone wandelaar of Nordic wandelaar, iedereen kan meelopen. Voor meer informatie kunt u contact
opnemen met Caroline Geelhoed (562706) of
Frans van der Heijden (563312).

Nieuwe producten in de winkel
Sieraden, van folklore tot modern
Speciaal voor het Polderhuis maakt Piet Minderhoud nieuwe sieraden van onderdelen van
oude boerensieraden. Alleen in het Polderhuis
te koop. Nieuw en supermodern zijn de sieraden van Marly Huibregtse, fleurig en inspirerend. De mosselsieraden van Diana Sijrier doen
je bijna watertanden.
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Ditjes en datjes
Nieuw assortiment in onze museumwinkel!
Vanaf half mei in voorraad: originele kookstijfsel (2,- per pond) en zakjes blauwsel. Deze
produkten zijn in heel Nederland erg schaars
maar voorlopig in het Polderhuis gewoon te
koop. Ook voor lapjes schortenstof, blikken en
bussen, diverse koelkastmagneten en natuurlijk
een uitgebreid assortiment boeken en kaarten
kunt u terecht.

T-shirts
Voor volwassenen is er een T-shirt (10,95) met
op de rug “a j er mèh bin” (misschien voor de
kermis of een ander leuk feest). Voor de kinderen is er een T-shirt met een viking erop, een Tshirt om zelf te beschilderen. Het shirt kost
4,95 en op de Vikingendag kunnen de kinderen het gratis beschilderen aan de werktafel
van de Sterrenclub. Verder zijn er nog enkele
T-shirts met het logo van het Polderhuis (7,50).
Op = op.
Een van de kunstwerken

Expositie ‘Volk van Bazalt’ geopend
Vrijdag 14 april is de expositie ‘Volk van
Bazalt’ in beweging geopend in de ontmoetingsruimte van het Polderhuis. Uit de vele
positieve reacties blijkt dat deze expositie van
14 jonge Westkappelse kunstenaars veel
indruk heeft gemaakt. Ook de Zeeuwse pers
heeft deze expositie belangrijk genoeg gevonden om er aandacht aan te besteden. Omroep
Zeeland TV heeft een leuk filmpje van de
expositie uitgezonden in het televisiejournaal
en de journalist Rolf Bosboom heeft een zeer
positief stukje geschreven in de PZC. De kunstenaars hebben geweldig hun best gedaan er
een bijzondere tentoonstelling van te maken
met zeer gevarieerd werk.
Nogmaals hartelijk dank voor jullie inzet.
Deze expositie zou niet gerealiseerd zijn zonder
de subsidie van de gemeente Veere en de bijdrage van vele sponsors. We willen ze hier nog
eens op een rijtje zetten en hartelijk danken
voor hun steun: Van Garderen & Dekker Projectontwikkelaars BV; Pharos Engineering BV;
Don Risicobeheer; Ing.bureau Engiplast BV;
Conversions Reclame Producten; Van der Wijst
advocatenkantoor; Delta NV; Hakvoort Horeca
Zeeland BV; Minet Electronic Partner; Brasserie
Vistarie De Fontein en Domincus BV. De expositie is nog te zien tot en met 29 oktober in de
ontmoetingsruimte van het Polderhuis.

Vikingspullen
Voor de echte liefhebber: een replica Vikingglas (bij grote belangstelling ook na te bestellen). Verder voor kinderen stevige kartonnen
vikingschilden (2,50) om zelf te beschilderen.
In een Vikingboek kun je ideeën opdoen. Er
zijn ook tinnen Vikingsoldaatjes en verschillende series kleurplaten van Vikingen. Heb je niets
met Vikingen maar wel met vissen? Dan zijn er
leuke kleurplaten met vissen en schelpen.
Gerard van de Rijwielshop Westkapelle is een
bekwaam vakman. Wat bijna niemand weet, is
dat hij een passie heeft voor de Vikingen. Koop
een fiets bij hem, laat je band plakken en informeer terloops eens naar zijn hobby. Op de
Vikingendag 10 juni zal hij zeker van de partij
zijn. Normaal zit hij in de winkel, Zuidstraat
111a te Westkapelle, tel. 572258
3

polderhuisblad 31

15-05-2006

15:02

Pagina 6

Het Polderhuis Blad nr. 31

Viskiosk Zeedijk: de plek voor de echte mossels en andere heerlijkheden uit de zee.
Zoals u gewend bent van de familie Melis op de punt:
ook hier wordt kwaliteit geleverd!

Openingstijden Polderhuis
Tot 1 november is het Polderhuis weer elke
dag open van 10.00 tot 18.00 uur. Het museum, de winkel en de ontmoetingsruimte. Hier
kun je lekker rustig zitten, ook als je het museum niet bezoekt. Met een kopje koffie kun je
diverse boeken en fotoverzamelingen bekijken
of de fimpjes van de kunstenaars. Deze ruimte
en het terras is dus open voor iedereen. Elke
vrijdag is er bovendien eigen gebakken taart,
een aantal Wasschappelse vrouwen bakken die
voor het museum. Bedankt! Ze zijn heerlijk.

Berichten uit 1800
Zoals eerder gemeld publiceren we regelmatig
een bericht van Lourus Willem Roelse, een
zoon van Willem Roelse (geboren in 1766 en
overleden in 1847). Lourus was gemeente ontvanger hield een soort dagboek of notitieboek
bij met ander andere notities van bijzondere
gebeurtenissen. Een van die verhalen betreft
een reis naar Brabant. In deze vakantieperiode
willen we u dat verhaal niet onthouden. Met
dank aan Jac Pouwelse die de notities heeft
vertaald.

“Rijs op Brabant
Beschrijving van de reis naar Brabant die ik ben
begonnen op 4 mei 1804 in gezelschap van de
oppercommies N.W.Verhulst 1) uit Middelburg
en met Francois de Munter. De reis verliep als
volgt: Op de genoemde datum zijn we ’s morgens om 5 uur vertrokken en langs het zuiderstrand naar Vlissingen gelopen vandaar via
Middelburg naar Arnemuiden. Daar zijn we
met de veerpont overgevaren naar Zuid-Beveland. Via ’s Heer Arendskerke, Wissekerke en ’s
Heer Hendrikskinderen zijn we naar Goes
gegaan waar we het middagmaal hebben
gebruikt. Daarvandaan zijn we vertrokken naar Kloetinge, KapelleBiezelinge, Kruiningen,
Krabbendijke en om half
negen ’s avonds kwamen
we aan in Bath waar we
hebben overnacht. De
volgende dag, 5 mei, zijn
we na een ontbijt bestaande uit een kopje thee en een
boterhammetje om 6.30 uur
met de boot naar Antwerpen ver4

Foto Calvarieberg, Pauluskerk te Antwerpen

trokken. De boot legde nog aan in Lillo, waar
we de vesting hebben bezichtigd. Hierna voeren we verder naar Antwerpen waar we om
13.00 uur aankwamen. We hebben daar onze
intrek genomen in het logement ‘de Steur’,
waar we ook ons middagmaal hebben genoten. Hierna zijn we naar de koopman Nengelen gegaan, die echter niet thuis was, daarom
zijn we naar de heer Bruin Sieradis gegaan, een
handelsagent en hebben daar onze bestelling
gedaan. Daarna zijn we de stad gaan bezichtigen. Eerst zijn we gaan kijken naar het afbreken van gebouwen ten behoeve van de aanleg
van een nieuwe werf. Daarna zijn we de grote
kerk gaan bezichtigen, zowel van binnen als
van buiten. Wij verbaasden ons over de grootheid en de kunstigheid van het gebouw en ook
over de sierlijkheid en kostbaarheid van de
inrichting, we konden onze ogen niet geloven.
Verder wandelend kwamen we aan een tweede kerk waar we ook niets zagen dan kostelijkheden. Dan naar de Calvarieberg (bij de
Pauluskerk) Waar we ons ook zeer verwonderden over het bouwwerk.
Zo zijn we de hele stad doorgewandeld om zo
veel mogelijk gebouwen, paleizen en fabrieken
te bekijken. ’s Avonds om half negen waren
we weer in ons logement. Nadat we ons hadden vermaakt met een pijp tabak en een glas
Saarse wijn, hebben we het avondmaal genoten en zijn om 11 uur naar bed gegaan. Na het
ontwaken werden we bediend met een kopje
thee en een boterhammetje en zijn daarna om
8.30 uur verder gereist naar Boom, waar we
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om 11 uur aankwamen. Nadat we daar onze
zaken hadden gedaan hebben we ons middagmaal genoten en zijn om 1 uur verder gegaan
naar Brussel. We reden daarbij over Groot Willebroek, Klein Willebroek, Duffel, Kapelle(-opden-Bos) naar Nieuwenrode, waar de
houthandelaar Christiaan Thienpond woonde.
Nadat we daar onze zaken hadden geregeld
zijn we verder gegaan naar het Sas van Humbeek, waar we even hebben rondgekeken en
zijn toen verder gereist naar Drie Fonteinen
waar de heer van Laaten niet thuis was. We
hebben onze bestelling schriftelijk aan zijn zuster overhandigd en zijn toen doorgegaan naar
Brussel, waar we ’s avonds om 9 uur aankwamen. Daar hebben we onze intrek genomen in
het logement ‘den Hertog van Brabant’. We
zijn daar maar één nacht gebleven en zijn de
volgende dag naar het logement ‘de Zwaan’
aan de grote markt gegaan, waar we ook ons
middagmaal hebben genoten.
Na het eten zijn we de stad ingegaan om daar
de belangrijkste bezienswaardigheden te bekijken. Zo zijn we naar de abdij gegaan, waar we
zoveel prachtige dingen hebben bewonderd
dat het ons onbegrijpelijk leek dat zulke dingen
op de wereld bestonden, zoals de abdij is
bebouwd en de beplanting in het midden
daarvan. Vervolgens hebben we het hof van
Karel V bezichtigd, dat is zo mooi en zo kostbaar versiert dat wij de grootste verwondering
hadden dat zo iets mogelijk was. Toen zijn we
naar de grote kerk gegaan waar we ogen te
kort kwamen om ook maar een klein deel van
al die pracht te zien. De volgende was de Coudenbergse kerk waar we ook weer veel prachtige dingen hebben gezien. Daarna gingen we
naar de Finisterrae kerk waar net een mis werd
opgedragen. Dit hebben we met verbazing en
aandacht bekeken en mijn hart zonk in mijn
schoenen om zoveel dwaasheid. Toen zijn we
naar ons logement gewandeld waar we ons
hebben versterkt met een middagmaal, daarna
hebben we in een kamer in ons logement een
verzameling opgezette dieren uit de hele
wereld bewonderd. Vanaf het dak van ons
logement hadden we een prachtig uitzicht
over de hele stad Brussel. We zijn toen gaan

Minderhoud Meubel

wandelen naar de
leverancier Smit
maar die was niet
thuis daarom zijn
we maar verder
gewandeld langs de
Stadswal. Die was
soms zo hoog dat we
over de hele stad konden kijken. Zo te zien was de hoogste toren van de
stad wel net zo hoog als de abdijtoren van
Middelburg. Terwijl we ons verbaasden over
de grootheid der gebouwen van de stad, zijn
we naar ons logement gelopen. Daar kwamen
we aan om half 7, we hebben eerst nog genoten van een pijp tabak en een glas jenever, zijn
om 9 uur gaan eten en om 11 uur gaan slapen.
De volgende morgen na het ontbijt hebben we
eerst nog een wandeling gemaakt door de stad
Kaartje van de reis
om alle bijzonderheden te bekijken en zijn toen
teruggekeerd naar ons logement waar we een
afspraak hadden met de heer Qulerk. Met
hem hebben we enige tijd gesproken over het
leveren van steen en na een hartelijk afscheid
hebben we voor het eten nog een pijp tabak
genoten. Na het middagmaal zijn we weer
naar leverancier Smit gegaan waar we hartelijk
werden ontvangen met een kopje koffie en
later een goed glas rode wijn. Na het genot
hiervan zijn we onder begeleiding van een
paar jongelui weer begonnen aan een wandeling door de stad en de Warande (park). We
kwamen tijd te kort omdat er zoveel te zien
was. Al wandelend kwamen we aan de Naamse Poort en zetten onze wandeling voort buiten de stad tot we aan het Terkamerenbos
kwamen, dit was zo groot dat we het niet konden overzien. Nadat we hierin een tijdje hadden gewandeld zijn we weer naar de stad
gegaan. Om 8.30 uur kwamen we bij het
logement ‘de Pondelij’, daar hebben we een
goed glas bier gedronken met wat brood en
vlees erbij. Daarna hebben we nog wat zitten
praten, over allerlei onderwerpen, op mijn
vraag hoeveel inwoners de stad had, werd
geantwoord: 80 000. Toen zijn we weer naar
ons logement gegaan, daar kwamen we aan
om 11 uur. Onze derde maat, de Munter zat
daar al op ons te wachten met
een fles Tourse wijn. Na ons
daarmee te hebben verkwikt
zijn we om half één gaan slaHier had uw
pen. De volgende morgen na
het ontbijt zijn we om half 9
advertentie
met de barkas naar Boom verkunnen staan
trokken. We hadden een
prachtig gezicht over de
omgeving. We zijn nog aan
5
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de wal gegaan in Drie Fontijnen en nog twee
of drie andere plaatsen en kwamen ’s middags
om half drie in Boom aan. Daar hebben we
een pot bier gedronken in de herberg van
Jacobus Samot en zijn daarna gewandeld naar
de woning van Cornelis Pietersen, recht tegenover het dorp Ruisbroek. Daar werden we hartelijk ontvangen met goede Tourse wijn en
onder het genot daarvan hebben we gesproken met de houthandelaren Cornelis Pietersen,
Jacobus van Reek, Pieter van Coudenberg en
Vleeshouwer. Ondertussen was het al avond
geworden en wilden we terug gaan naar Boom
maar na sterk aandringen van de mensen daar
hebben we besloten om de nacht daar door te
brengen. Nadat we nog een gedeelte van de
daar gevestigde 95 steenbakkerijen hadden
bezichtigd hebben we ons avondmaal genuttigd, weer met een goed glas Tourse wijn en
na nog een tijdje te hebben zitten praten zijn
we om 11.30 uur gaan slapen. ’s Morgens na
het opstaan hebben we ons verkwikt met een
boterhammetje en een bakje thee en zijn vervolgens om 9 uur vertrokken naar Boom.
Nadat we daar nog een uur vertoeft haden zijn
we via Rumst naar Walem vertrokken. Daar
woonde de koopman Vleeshouwer, hier werden we weer allervriendelijkst onvangen en
getrakteerd op een goed middagmaal en een
goed glas wijn. Daarna zijn we met het rijtuig
van voornoemde Vleeshouwer naar de stad
Mechelen gereden en hebben zo veel mogelijk
van de stad bezichtigd. We zijn ook op de
toren geweest waar we een prachtig uitzicht
hadden over de stad, de omliggende dorpen
en landerijen. Na hiervan genoten te hebben
zijn we weer naar Walem gereden waar we ’s
avonds om 8.30 uur aankwamen. Na ons te
hebben verkwikt met een pijp tabak en weer
een glas wijn hebben we ons avondmaal genoten en zijn om 11 uur gaan slapen. De volgende dag na het ontwaken hebben we ons
verkwikt met een bakje thee en een boterhammetje en zijn vervolgens met het rijtuig, wat
van Mechelen kwam, naar Antwerpen gereden. Daar kwamen we aan om 9.30 uur ’s
morgens en hebben weer onze intrek genomen in het logement ‘de Steur’. Vervolgens
zijn we naar de
koopman J. Nengelen gegaan.
Nadat we enige
tijd met hem
gepraat hadden
vroeg hij ons om ’s
middags terug te
komen met de
belofte dat hij ons
de stad zou laten
6

zien. We zijn toen naar ons logement gegaan
en nadat we ons hadden getrakteerd op een
pijp tabak en een glaasje brandwijn hebben we
daar ons middagmaal gebruikt. Daarna zijn we
weer naar onze goede vriend Nengelen
gegaan en meteen begonnen met het bezichtigen van de voornaamste bezienswaardigheden
van de stad. Eerst bracht hij ons naar twee
kamers versiert met allerhande schilderijen,
heel mooi om te zien. Daarna naar een kerk
die bij de beeldenstorm niet was beschadigd,
hier verbaasden wij ons over de pracht en
praal daarvan. Hierna wandelden we naar een
herberg buiten de stad, genaamd ‘den Jan’,
waar een gezelschap bezig was met pijl en
boog te schieten. Omdat dat voor ons iets
nieuws was hebben we daar een tijdje naar
gekeken, daarna hebben we in deze herberg
nog een glas bier gebruikt en zijn daarna weer
naar ons logement gewandeld. Daar aangekomen hebben we nog een glas bier en een pijp
tabak gebruikt en nadat ik nog een poosje had
zitten schrijven zijn we om 11 uur gaan slapen.
De volgende morgen om 5 uur zijn we met het
rijtuig via Merksem, Kapellen en Hoogerheide
naar Bergen op Zoom gereden. Om kwart over
tien daar aangekomen hebben we onze intrek
genomen in logement ‘Amsterdam’. We zijn
toen de vestingwerken van de stad gaan
bezichtigen. Zo kwamen we door de waterpoort naar de waterschans en het zeehoofd en
verder over de wallen tot aan de Wouwpoort
en daar de stad weer in. Toen naar ons logement op de grote markt waar we ons middagmaal hebben genoten. Daarna zijn we weer
gaan wandelen naar de andere kant van de
stad, over de wal en door de poort naar buiten
tot aan de herberg ‘het Nieuwe Burgerhoud’,
waar we ons hebben vermaakt met een goed
glas bier en een pijp tabak. Om 9 uur ’s avonds
kwamen we weer terug in ons logement, daar
hebben we na het eten nog een tijdje zitten
praten onder het genot van een pijp tabak en
zijn om half elf gaan slapen. De volgende morgen zijn we na het ontbijt met een kopje thee
en een boterhammetje om 5 uur met de boot
naar Veere vertrokken, waar we om half één
arriveerden. Vervolgens zijn we over Middelburg en Vlissingen en langs het zuiderstrand
naar Westkapelle gereist waar we ’s avonds
om 8 uur aankwamen op zondag de 13de mei
1804.
Westkapelle, 25 mei 1804. L.W. Roelse
1) Noach Willem(szoon) Verhulst (1765-1838) was toen
oppercommies bij het Waterschap, later is hij burgemeester
van Westkapelle geworden. Hij was getrouwd met Maatje
Willem(sdochter) Roelse (1768-1843), een zuster van de
schrijver. (JacP)
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Ondersteunende Ondernemers
Wij willen een aantal ondernemers graag
bedanken voor hun ondersteuning voor het
werk dat Stichting Polderhuis verzet voor het
museum en de gemeenschap. Vele vrijwilligers
doen het hele jaar hun best om met het museum meer mensen naar Westkapelle te trekken
en ze daar even vast te houden. Westkapelle
heeft een museum dat als een van de weinige
zomer én winter open is. Het is nu pas het
tweede seizoen en, zoals voor elk nieuw bedrijf
geldt, het heeft even nodig om naam te
maken en zich in de markt te zetten. Verder
organiseert de stichting Zangavonden, activiteiten voor kinderen, we hebben het Polderhuis Blad en onze jaarlijkse feestdag. En dan
liggen er nog allerlei plannen klaar, ook weer
met vrijwilligers. Het is goed om te weten dat
meerdere ondernemers het werk van deze
mensen zien en ondersteunen.
Rabobank Walcheren/Noord-Beveland; Molenaar Gabriëlse van de Noorman; Minderhoud
Meubel; Rijwielshop Westkapelle; Klussenbedrijf André Lous; Drogisterij Anton Melis;
Autobedrijf Faasse; Bouwbedrijf Verhage;
Faasse VOF; Fa. Gabriëlse; Kasteel van Batavia;
Hubo Minderhoud; Schroevers Timmerbedrijf;
Slagerij Koets; Stera mode; De Wol Boetiek;
Juwelier Minderhoud; Dekker Verhuurbedrijf;
Perho Account; Profcom-It; Euromarkt Minderhoud; Ambachtelijke Frites Henk Melis; Viskiosk de Zeedijk en Biocups (Adri Roelse). Wij
zijn blij dat deze ondernemers de stichting willen helpen, het is een hele klus om naast het
museum ook nog allerlei activiteiten te kunnen
aanbieden. De revenuen uit het museum zijn
hard nodig voor nieuwe exposities, dus evenementen en activiteiten moeten we financieel
rond krijgen met giften en andere bijdragen.
Iedereen bedankt!

Jongerenbus
Een bijdrage van Esmeralda Troost
“Sinds ruim twee jaar rijdt onze jongerenbus
naar elk dorp in de gemeente Veere. In de eerste plaats is de jongerenbus bedoeld als plaats
van ontmoeting en vertier. De jongerenbus is
te zien als een luxe, mobiele hangplek. In de
bus is een t.v. met playstation 2, er zijn binnenen buitenspellen, sportmateriaal, diverse nieuwe tijdschriften en er zijn frisdrank en snacks te
koop. Jongeren kunnen met hun vrienden
relaxen in een speciaal daarvoor ingerichte
zithoek. Daarnaast wil de jongerenbus jongeren voorlichten, een brug slaan tussen jongeren en de gemeente en tot slot
jongereninitiatieven stimuleren. Binnen drie

jaar is de jongerenbus ruim 3200 keer bezocht!
Dit alles wordt mede mogelijk gemaakt door
de inzet van vrijwilligers die bereid zijn de bus
naar de dorpen te rijden en te bemannen
samen met de jongerenwerker. Om dit in stand
te kunnen houden zijn wij op zoek naar mensen die hieraan een bijdrage willen leveren.
Wegens groot enthousiasme van de jeugd zijn
wij op zoek naar een vrijwilliger die de jongerenwerker één keer per maand kan ondersteunen in
Westkapelle.
Hiervoor is geen
groot rijbewijs vereist.
Daarnaast zijn we
altijd op zoek naar
vrijwilligers die
beschikken over
rijbewijs C en één avond per maand met jongeren zouden willen werken. Nieuwsgierig
geworden? Aarzel dan niet en neem voor meer
informatie contact op met het jongerenwerk
via onderstaande contactgegevens. Wij hopen
u te mogen verwelkomen in onze gezellige
jongerenbus!
Esmeralda Troost
e.troost@welzijnmiddelburg.nl
Tel: 06-25196740

Voor een chauffeur:
Rijden met de opvallende blauwe jongerenbus
door ons Zeeuwse landschap. Dit betekent in
praktische zin dat je/u (minimaal) één vaste
avond per maand ingezet wordt als chauffeur.
Om 18:30 uur zien we elkaar in een loods van
de gemeente in Zanddijk bij Veere. Vanuit daar
rijden we naar het desbetreffende dorp zodat
we daar om 19:00 uur de bus open kunnen
stellen voor de jongeren. De bus is open tot
21:30 uur, daarna rijden we weer terug naar
de loods. Rond 22:00 zijn we daar meestal wel
terug, afhankelijk van de reistijd terug van het
dorp. De jongerenwerker is afhankelijk van de
wensen van de vrijwilligers een deel van de
avond in de jongerenbus aanwezig. Zeker tijdens de inwerkperiode, daarna is het de
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bedoeling dat een vrijwilliger eventueel zelfstandig een avond zou kunnen draaien. Wel is
het streven van de jongerenwerkers er in ieder
geval een deel van de avond te zijn om zo het
contact tussen jongerenwerker en de jeugd te
bevorderen. SWM sluit een vrijwilligersovereenkomst met de vrijwilliger en gaat een
proefperiode van twee maanden aan. De vrijwilliger wordt goede begeleiding en introductie
geboden door een beroepskracht.

Oproep
Kinderen die een muziek instrument bespelen
en dit willen laten horen, kunnen dat doen op
woensdag 9 augustus tijdens de “Kunst en
Kunstig” tuinbraderie. Vergeet de pet niet...
Voor informatie: Jeanine van Marion tel
572117

Gezocht
De schoonmaakploeg van het Polderhuis (8
personen) zoekt versterking. Er wordt op de
maandag- en dinsdagochtend gepoetst. Je
bent maximaal 1 keer per maand aan de beurt.
De groep zoekt ook mannen (of sterke vrouwen) die 1 maal per maand het hele gebouw
willen stofzuigen. Per keer gaat het om circa 2
tot 2,5 uur. Opgeven bij Corrie Gabriëlse, telefoon 571685

Expositie Schoolklasfoto’s
De Stichting Cultuurbehoud Westkapelle wil
de komende wintermaanden 2006-2007 een
wissel expositie van schoolklas foto’s organiseren in de ontmoetingsruimte van het Polderhuis. De stichting wil graag van beide lagere
scholen én de kleuterscholen van Westkapelle
de klassen van 1935 - 1980 tentoon stellen.
Heeft u zo’n “klasse”foto en wilt u Deze aan
de stichting uitlenen, neem dan contact op
met Ko Gabriëlse, Beatrixstraat 2, 4361 EG
Westkapelle, telefoon 0118 571685. Voor de
expositie zelf zullen kopieën van de originele
foto’s gebruikt worden.

Bij een festiviteit zoals de Vikingendag horen milieuvriendelijke
drinkbekers. Deze bekers worden gemaakt van aardappelen
en zijn voor 100% milieuvriendelijk afbreekbaar.
Op de Vikingendag 10 juni worden de bekers geschonken
door Biocups.
Voor meer informatie kunt u de website bezoeken:
www.biocups.com

Hubo Minderhoud
Zuidstraat 118
4361 AJ Westkapelle
Tel. 0118 572612

Gezocht voor nieuwe expositie
Informatie of originele formulieren over de
wederopbouw van Westkapelle. Bijv. bouwtekeningen, bouwplichten enz. Reacties naar Piet
Minderhoud, Markt 92 te Westkapelle,
0118 571290 ('s avonds).

Op vijdag 16 en zaterdag 17 juni a.s.
organiseert schildersclub
HET STRAATJE VAN VERMEER weer haar jaarlijkse TENTOONSTELLING
Er zijn werken te zien in olieverf, acryl,
aquarel en inkt.
U vindt het Straatje van Vermeer in de
Koestraat te Westkapelle.
Openingstijden: 16 juni van 13.00 - 20.00
uur, 17 juni van 11.00 - 17.00 uur
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