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Brievenbus Ja/Nee of Nee/Nee
Een inwoner van Westkapelle heeft het vorige
Polderhuis Blad terug in de brievenbus gedaan
bij het secretariaat. De anonieme inwoner was
boos dat het blad in de bus kwam ondanks de
sticker op de brievenbus.

We hebben echter met de bezorger afgesproken dat in elke woning een blad wordt
bezorgd omdat de meeste mensen met
Nee/Nee wel het Polderhuis Blad willen hebben. Als de anonieme inwoner zich bekend
wil maken dan geven we dat door aan de
bezorger.

Zomerexposities Polderhuis
Graag wijzen we u nog eens op de twee
zomerexposities in de ontmoetingsruimte van
ons museum.

“Zeeuwse juweeltjes”.
Van 25 mei t/m 28 juli 2007.
Een expositie van twee kunstenaressen uit
Zeeland, ze stellen zich zelf aan u voor:

mei 2007
Redactieadres: Kon. Julianastraat 19, 4361 EA Westkapelle

“Ik ben Els Burgers-Boone, Mijn ouders vluchtten voor het bombardement. Anders was ik
misschien wel een “Westkappelse” geweest.
Nu ben ik geboren in Domburg en exposeer in
juni en juli in het Polderhuis. Ik maak pasteltekeningen van Zeeuwse sieraden.
Het bijzondere aan deze pastels is de combinatie van materiaal en onderwerp. Pastelkrijt is
vrij robuust en onhandelbaar als je er fijn mee
wilt werken. Toch zijn deze pasteltekeningen
slechts 12 x 12 cm en geven ze minutieus de
details weer. Met geel en bruin proberen goud
te maken en met zwart en wit proberen zilver
te maken, dat is steeds weer een uitdaging. Ik
laat mij inspireren door deze flonkerende sieraden om de traditie in ere te houden.”
“Ik ben Gerjanne Wiersum-Huisman en houd
mij sinds 1975 bezig met allerlei vormen van
expressie. Ik ontwerp en maak sieraden en
deze treft u aan in diverse exclusieve boetieks
en galerieën in Nederland en België. Ik woon al
meer dan 28 jaar in Zeeland. De natuur hier
vormt vaak mijn inspiratiebron. Voor de expositie in het Polderhuis te Westkapelle heb ik
voortgeborduurd op de Zeeuwse dracht. De
sieraden die ik heb ontworpen, zijn gebaseerd
op onder andere broekstukken en klokkenbellen, maar dan voorzien van een modern jasje.
Ik maak hierbij gebruik van zeer diverse materialen, zoals wol, parels, edelstenen en papieren. Ik heb mij laten inspireren door de vormen
van de dracht, maar ook door de warme kleuren van de traditionele bloedkoralen en gitten.”

HOOFDSPONSOR
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“Paalvast in het Polderhuis”
Van 1 augustus t/m 30 september 2007:
De kunstschilder Michiel Paalvast uit Veere is
vanaf april al druk bezig met schetsen en schilderen op verschillende locaties in ons dorp.
Misschien hebt u hem al ergens gesignaleerd.

Sponsors 2007
Begin dit jaar hebben we de ondernemers van
Westkapelle gevraagd of zij weer mee willen
doen in de sponsoring van een aantal activiteiten van Stichting Polderhuis. Gelukkig zijn er
opnieuw bedrijven en ondernemers gevonden
die op de een of andere manier het museum
een warm hart toedragen. Wij zijn hier enorm
blij mee en ervaren het ook als een blijk van
waardering voor wat het Polderhuis betekent
voor Westkapelle. Hieronder vindt u de namen
van de sponsors voor een aantal hoofdactiviteiten. Deze lijst hangt ook op het mededelingenbord tegen het museum aan.
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Paalvast op het
Europaplein

Hij vindt het erg leuk een praatje met belangstellende inwoners te maken. Het bijzondere
aan zijn schilderijen is dat hij Westkapelle met
heel andere ogen bekijkt en plaatsen, waar we
dagelijks langs komen, vanuit een heel ander
perspectief schildert. Met deze bijzonder kleurrijke, nieuwe schilderijen van ons dorp zet hij
de traditie voort die voor de oorlog begonnen
is met schilders als Jan Toorop, Piet Mondriaan,
Denis Galloway, Reimond Kimpe en Charley
Toorop. De schilderijen die Michiel Paalvast
speciaal voor ons museum maakt, moet u van
de zomer beslist komen bekijken in onze ontmoetingsruimte.

Gezocht voor de wederopbouw
De werkgroep die de tentoonstelling samenstelt over de wederopbouw van Westkapelle is
nog naar een aantal zaken op zoek. De meest
dringende vraag van dit moment is: “Wie
heeft er foto’s in zijn bezit van de bouw van
het gemeentehuis?“ Ook zoekt de werkgroep
foto’s van het interieur zoals de secretarie, de
hal, de raadszaal e.d. (geen foto’s van bruiloften). Een andere vraag: “Wie heeft nog de
officiële uitnodiging voor de opening van dit
gebouw of iets wat hiermee te maken heeft?”
Het is allemaal van harte welkom. Mocht U
iets dergelijks in uw bezit hebben dat de werkgroep zou kunnen gebruiken, wilt U dan kontakt opnemen met Piet Minderhoud Tel.
571290.
2

Hoofdsponsors: K. Minderhoud en Rabobank
Walcheren-Bevelanden.
Overige sponsors: Koffiehuis, Hubo Minderhoud, Eurospar Minderhoud, Gebr. Dominicus
BV, Profcom-I.T., Camping ‘t Hoekje, Camping
Moens, Timmerbedrijf Schroevers, Dijkpaviljoen de Westkaap, VOF J. Faasse, Minikraan
verhuur Minderhoud, Hengelsport Zuiderduin,
Anton Melis Drogisterij, Autobedrijf Faasse,
Vistaria de Fontein, Restaurant ‘t Raedthuys en
Minderhoud Wonen. Er is overigens nog
advertentieruimte in de nummers van september en december.
Boekje Memoira Walcheren 40-45
Bouwbedrijf Verhage, Zeelandferiën, Camping
‘t Hoekje, Camping Moens, Stera Mode,
Wolboetiek, Slabber Verhuur, Rijwielshop
Westkapelle, Juwelier Minderhoud in Arnemuiden én Westkapelle.
Afspraken over entreekaartjes
Eurospar Minderhoud, J.C. De Nooijer,
Caravan Camping Westkapelle en
Onderhoudsbedrijf Lous.
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In natura
Eurospar Minderhoud, Profcom-I.T.,VOF
J. Faasse, PROgrafici en Ander van Rooijen
aannemers- en bouwbedrijf.
Algemene bijdrage voor de activiteiten
Hoofdsponsor: Brasserie Zeezot. Overige
sponsors: Bouwbedrijf Verhage, Henk Verstraate, Camping ‘t Hoekje, Gabriëlse Transport, Slagerij Koets en Juwelier Minderhoud.

Wilt u alsnog sponsor worden?
Bent u vergeten om u aan te melden en wilt u
dat alsnog goedmaken? Dat kan. Neem contact op met Ivo van Beekhuizen (570700) of
Ada van Hoof (572301) of stuur een email
naar info@polderhuiswestkapelle.nl
We voegen uw naam toe aan de lijst die op het
mededelingenbord hangt tegen het museum.

Een leuk uitstapje!
In het gemeentemuseum in Den Haag is van
28 april t/m 5 augustus 2007 de tentoonstelling “Zeeuws Licht” te zien.
De tentoonstelling laat zien hoe Mondriaan in
het begin van de twintigste eeuw werd geïnspireerd door het Zeeuwse licht tijdens zijn verblijf in Domburg.
Wereldberoemd is zijn werk dat hij schilderde
aan zee, in de duinen, in het dorp en in de
omgeving. Ook het bekende werk van de
Westkappelse vuurtoren is er te bewonderen.
Ter gelegenheid van deze expositie wordt een
boekje uitgegeven door Staatsbosbeheer en
het Haags gemeentemuseum, over het ontstaan van het hedendaagse duingebied Van
Westkapelle tot Veerse Gat, over de Domburgse Badcultuur en over Mondriaan in
Domburg. (prijs € 14,50). Het is beslist de
moeite waard de tentoonstelling te bezoeken.

Mondriaan’s toren op het raam in het Polderhuis

Met de trein....
De intercity vanaf Vlissingen brengt u zonder
overstappen naar station Holland Spoor. Vanaf
dit station kunt u met tramlijn 17 voor de deur
van het gemeente museum Den Haag uitstappen.

Stormvogelnieuws
Op zaterdag 9 juni organiseert korfbalvereniging Stormvogels op het veld een familiedag.
Iedereen kan meedoen, zowel als team als
individueel. Een team bestaat minimaal uit 4
dames en 4 heren. Start circa 13.00 uur, einde
circa 17.00 uur. Minimumleeftijd: 14-16 jaar.
Opgave bij: Piet Gabriëlse, Torenstraat 21,
Westkapelle, e-mail: pigabo@planet.nl
Op zaterdag 23 juni organiseert Stormvogels
op de markt een rommelmarkt. Allerhande
spullen zijn te koop. Ook is er het Rad van
Avontuur, een verloting, koek en zopie en een
springkussen voor de wat jongeren. Komt allen
en steun hiermee het werk van onze vereniging.

Charley’s riem
Wanneer in juni 1944 de Engelse commando’s
landen in Normandië is Charley er ook bij. Hij
is kok. Hij zit dicht bij het vuur en wil op zijn
manier de mensen in Frankrijk helpen door hen
regelmatig eten
te geven, uiteraard uit de voorraad van het
leger. Wanneer
ze weer vertrekken krijgt hij als
bedankje een
riem met een bijzondere Franse
gesp. Hij doet de
riem om en gaat
terug naar Engeland. Daar wachten tot de volgende oproep
voor de landing in Westkapelle. Ook daar is hij
bij, maar nu met de riem om die hij in Frankrijk
kreeg. Charley raakt gewond en keert terug
naar Engeland, met riem. In 1945 keert hij
3
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terug naar Zeeland om te helpen met de
wederopbouw, met de riem in zijn broek. Hij
wordt gestationeerd in Goes bij een particulier
gezin, de familie Merison. Daar blijft hij een
tijdje. Wanneer hij weer naar huis kan geeft hij
de riem aan de 12 jarige zoon Tonnie. Tonnie
heeft de riem altijd bewaard, alleen de naam
van de gulle gever is niet helemaal blijven hangen.
Hij weet dat de commando Charley heet en
dat hij een vriend heeft die Billy heet. Tonnie is
inmiddels op leeftijd en heeft de riem aan het
Polderhuis geschonken. Wij proberen nu de
geschiedenis te achterhalen met behulp van
het Engelse blad The Globe & Laurel waar het
Royal Marines Museum in schrijft.
Als het ons lukt om meer gegevens te achterhalen dan schrijven we daar zo snel mogelijk
over.

Juf van het jaar 2006
Marjolein van der Klooster uit Sint Laurens, juf
van het jaar 2006, is met haar klas op dinsdag
24 april te gast geweest in het Polderhuis. Dat
was de prijs die ze heeft gekozen vanwege de
benoeming “ Juf van het jaar 2006”. Haar
motieven voor dit ‘schoolreisje’ zijn bijzonder
te noemen. Marjolein is sinds de benoeming al
verschillende malen in Den Haag te gast
geweest bij politieke kopstukken die bij het
onderwijs betrokken zijn, zoals de minister van
onderwijs, dhr. R. Plasterk en de staatssecretaris van primair onderwijs mevrouw S. Dijksma.
Er zijn ook nog meer zinvolle contacten
geweest bijvoorbeeld met de voorzitter van de
4

vereniging voor schooldirecteuren. Ze heeft
zelfs met Prins Willem- Alexander en Prinses
Maxima gesproken tijdens een lunch met uitblinkers van Nederland (waar o.a. ook Sven
Kramer, Gerard Kemkers, Raymond van Barneveld, Lucile Werner, Louis van Dijk e.a. aanwezig waren) . Bijna alle gesprekken gingen over
het imago en de kwaliteit van het onderwijs
waarbij aan haar suggesties ter verbetering
gevraagd werd. Punten die aan de orde kwamen waren onder andere de werkdruk, de
dwang van het ‘boekje’ dat gehaald moet
worden en de minimale ruimte voor andere
manieren van leren.
In het kader van geschiedenis bijvoorbeeld is
een museumbezoek een goede lesvorm, maar
de praktijk leert dat er nauwelijks ruimte of
budget voor is. Met het ‘gewonnen schoolreisje’ heeft ze dit verzuim voor haar eigen klas
goedgemaakt. Het bezoek is een leuk uitje
geworden. De rondleiding vonden de kinderen
boeiend, de speurtocht was pittig en de museumquiz was ronduit leuk!
Na de quiz eten in de Polderhuistuin, een
strandwandeling en het beklimmen van de
vuurtoren maakte het bezoek compleet. Wij
hopen dat meerdere scholen dit idee over gaan
nemen: een geschiedenisles in het museum!
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Vrijwilliger gezocht
De meeste voorwerpen in het museum zijn
inmiddels gefotografeerd. Van de meeste voorwerpen is ook bekend of we het geleend hebben of gekregen en van wie. Dit soort
gegevens (en informatie over het voorwerp
zelf) moet in een bestaand software programma worden ingevoerd mét foto. Er is al een
begin mee gemaakt door Jacqueline Joosse,
maar we zoeken iemand die haar taak over wil
nemen. Jacqueline zal uiteraard een en ander
uitleggen. Opgeven bij het museum 0118
570700.

60+ reis
Een mededeling van Janny Wouters en Addy
Hengst.
“Vanaf november 2006 zijn wij al bezig met
het 60+reisje te organiseren. Na veel telefoneren is het ons gelukt om kaarten te reserveren
voor een bezoek aan Paleis Soestdijk. Omdat
dit paleis maar tijdelijk te bezichtigen is, was
het heel moeilijk om alles geregeld te krijgen.
Vanwege grote drukte lukte het niet meer om
in april te reserveren en we hebben dan ook
besloten om op 6 september te gaan. Te zijner
tijd zal weer een huis aan huis folder verspreidt
worden met de nodige informatie”.

Wandelen in Zoutelande
De Avondvierdaagse in Zoutelande is dit jaar
van 4 tot en met 8 juni. Men kan kiezen uit de
afstanden 5 en 10 km. De routes lopen via
strand, binnenwegen, natuurpaden, bos en
duin. Satrt is dagelijks om 18.30 uur bij de
muziektent in de Langstraat te Zoutelande.
Deelname kost 4 euro. Vooraf inschrijven (dan
kost het slechts 3 euro) kan tot 1 juni bij Carien
Cijvat, Majoorwerf 17a te Zoutelande, telefoon 0118 562257.

U vertelt, wij luisteren
Over twee jaar is het 65 jaar geleden dat de
Duitse bezetter uit ons dorp en de rest van
Walcheren werd verdreven. Over twee jaar
vieren we eveneens het eerste lustrum van het
Polderhuis en het is tien jaar geleden dat de
eerste plannen voor een dijk- en oorlogsmuseum de revue passeerden. Al met al een mooi
moment voor allerlei festiviteiten.
In het kader van dat feestelijke jaar is het plan
gesmeed een boek uit te brengen over West-

kapelle in de oorlog. Uiteraard zijn de meeste
feiten over de bezetting, de inundatie en het
bombardement al bekend en uitvoerig
beschreven. Eerder heb ik een map over de
oorlogsperiode voor het Polderhuis mogen
samenstellen waarin personen, voornamelijk
Westkappelaars, aan het woord komen en vertellen over hun belevenissen, avonturen en
angsten tijdens de oorlog.

Weer een boek?
Wellicht hebben enkelingen hun bedenkingen
bij de aankondiging van het ‘zoveelste boek
over Westkapelle en de oorlog’. De eerder
gemaakte bundeling voerde niet zonder reden
de titel “Herinneringen en verhalen’. Het uitgangspunt was destijds om door persoonlijke
ervaringen het oorlogsverhaal – opnieuw – te
vertellen. En deze onderscheidende eigenschap
zal ook het uitgangspunt voor het komende
boek zijn.
Stichting Polderhuis heeft mij namelijk
gevraagd verder te gaan waar de map ‘Herinneringen en verhalen’ is geëindigd. Het eindresultaat zal in de loop van 2009 in boekvorm
worden uitgegeven. De basis van dit project is
het geheugen van oudere Westkappelaars. Het
zijn tenslotte zij die de oorlog daadwerkelijk
hebben beleefd en meegemaakt. In het verleden zijn vele van hun getuigenissen al opgeschreven. Er moeten echter nog vele verhalen
in het dorp rondzwerven die nog niet voor het
nageslacht zijn vastgelegd.
Want, nog veel belangrijker dan het uitbrengen van dit ene boek, is dat het verhaal van de
oorlog aan de jongere generaties verteld blijft
worden. Vroeger, als klein jongetje, hing ik aan
de lippen van opa en oma als er over die periode werd gesproken. Helaas is bij mij het idee
nooit opgekomen de verhalen van mijn grootouders op te schrijven. Het zou bijzonder spijtig zijn als dat ook met andere verhalen
gebeurt. Het idee ligt er nu tenslotte en de
verhalen zijn aanwezig….
Het ophalen van herinneringen is vaak geen
probleem voor senioren. Het opschrijven of
opnemen ervan kan wel een hindernis vormen.
5
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Ik zou een ieder met nog niet eerder vertelde
verhalen willen oproepen zich te melden bij het
Polderhuis. Indien het noteren van de verhalen
een probleem blijkt te zijn, bied ik mij aan als
luisterend oor. Ik zal dan zorg dragen voor het
uitwerken van het vertelde. En wat misschien
even belangrijk is, de uitwerking zal gegarandeerd ter goedkeuring worden voorgelegd.
Inmiddels hebben de eerste drie personen zich
aangemeld. Uiteraard hoop ik dat er nog velen
zullen volgen. Want buitenom het belang van
het nageslacht, kan een boek dat zich wil
onderscheiden door het persoonlijke niet zonder uw bijdrage! Mocht u nog twijfelen laat u
dan overtuigen door ‘Herinneringen en verhalen’ dat nog altijd in het Polderhuis gelezen kan
worden.
Jacco van Maldegem
Aanmelden kan via Ada van Hoof (tel: 572301)
of via het Polderhuis (570700).

Foto’s
Regelmatig lopen verenigingen, organisaties of
bedrijven rond met plannen om een expositie
te maken. Een lustrum kan een reden zijn of
een bijzondere gebeurtenis. Vervolgens grijpt
men de telefoon of men duikt via internet de
diepte in op zoek naar foto’s. Het Zeeuws
Archief is zo’n bron waar men terecht kan. Het
Zeeuws Archief heeft sinds enige tijd ook de
negatieven van de foto’s van N. Flipse-Roelse
opgeslagen in de catacomben. Wil een
organisatie of vereniging een foto lenen van

mevrouw N. Flipse-Roelse, dan moeten ze zich
echter wenden tot het Polderhuis. Het museum heeft bijna 700 foto’s van mevrouw FlipseRoelse digitaal vastgelegd. De familie heeft het
beheer van deze fotocollectie aan het museum
overgelaten.
Men kan dus rechtstreeks met het Polderhuis
afspraken maken. Buiten deze 700 foto’s zijn
er nog rond de 2000 foto’s van andere fotografen of particulieren. Ook hebben we digitale bestanden van documenten en prenten. Pas
geleden kregen we van familie Flipse uit Domburg een aantal bijzondere ansichtkaarten over
de inundatie (zie foto). Ook dat zijn giften
waar het museum blij mee is.
Verder heeft natuurlijk Stichting Cultuurbehoud
een uitgebreide collectie foto’s. Zoek dus niet te
ver, het is dichterbij dan u denkt! Zowel Stichting Cultuurbehoud als het Polderhuis staan
open voor samenwerking in dit verband. Bovendien zijn nieuwe ‘oude’ foto’s altijd welkom.

Vijf voor twaalf
De Stichting Cultuurbehoud Westkapelle is
bezig met het verzamelen van straatbeelden
van Westkapelle van voor de tweede wereldoorlog. Het gaat met name over straten waar
weinig of geen foto’s van te vinden zijn: Pieriengelstraatje, Smidstraat, Doolhof, Koudorp,
Molenweg, ‘d Arke enzovoort. Van deze straten zijn geen ansichtkaarten bekend en de
straatbeelden zijn dan vaak samen te stellen uit
de achtergrond van familiefoto’s.
De stichting realiseert zich dat het vijf voor
twaalf is voor wat betreft mensen die de vooroorlogse situatie uit hun buurt nog kennen en
die informatie over de situaties kunnen geven.
Heeft u familiefoto’s waar stukjes straatbeeld
op staan en wilt u deze aan de stichting uitlenen? Neem contact op met Ko Gabriëlse, Beatrixstraat 2, 4361 EG Westkapelle, telefoon
0118 571685

Herinneringen aan ‘Onflêêm’
Een bijdrage van een van de Westkappelaars,
over een woord uit het dialect.
“Onderstaand waar gebeurd verhaaltje speelde zich circa 1947 af in het dorp en laat ouderwetse zuinigheid zien aan de hand van een nu
in onbruik geraakt woord.
Twee vrouwen uit de familie die reeds tal van
jaren huishoudelijke hulp verleenden en tevens
de was hadden verzorgd, hadden het plan
opgevat om bij de vroegere buurman (een oud
6
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joenk knecht) wat schoonmaakwerk te gaan
uitvoeren. Het was vlak na de oorlog en de
man in kwestie was in een bunker terecht
gekomen nadat zijn boeltje in puin was
gegooid. Welgemoed stapte het tweetal op de
bunker af, hun eigen schoonmaakgerei meedragend want ze verwachtten niet veel gemak
van dien aard in de bunker aan te treffen.
Hoewel de ontvangst er niet zo goed was, de
man mompelde eerst nog dat hij zijn deurtje
maar beter weer kon sluiten, lieten de dames
zich niet zomaar afschepen. Ze togen aan het
werk en de man kwam toch ook tot de overtuiging dat het wel nodig was. Toen ze bij het
kleine raampje in de bunkermuur van zijn
woonvertrek kwamen, vond het tweetal dat
het gordijntje niet langer meer mee kon. Toen
ze zeiden dat ze wel een nieuw exemplaar
zouden halen sprak de zuinige buurman; “euh,
euh, zou je dat wè dôê, as ik laeter èregunst
anders terechte komme dan is ôalus onflêêm
en dan doe ‘k er niks mì mee”. Toch kwam het
gordijntje er en toen de man later bij kennissen
in ging wonen had het gordijntje zijn geld toch
wel verdiend.
Onflêêm is een heel ouderwets Wasschappels
woord dat betekend niet bij elkaar passend of
niet passend bij het geheel.”
Met dank aan J. Minderhoud.

Zomerprogramma
In het Polderhuisblad nummer 34 hebben we
al een tipje van de sluier opgelicht, we hebben
een drukke zomer voor de boeg, met allerlei
evenementen. Het Polderhuis heeft dit jaar
voor het eerst een Evenementencommissie.
Vrijwilligers, zij zorgen met name voor de
markten. Bedankt Marjan, Addy, Nellis, Yvonne, Jeanine, Koos en Ivo. Mensen die zich nog
willen opgeven voor de diverse markten kunnen dat doen in het museum, telefoon 0118570700 of info@polderhuiswestkapelle.nl
De huur van een dagmarktkraam is € 17,50
Een strandhuisje kost € 10,00 en een kleedjesplaats (kindermarkt) € 2,50 (vol=vol).
De markten zijn voor het publiek gratis te
bezoeken. Let op de affiches in het dorp en de
weekreclame voor meer informatie!!!!!!!!!!

jonge muzikanten (leeftijd 14 tot 25) die onder
leiding van dirigente Cora Knuijt-Dellebeke
een bijzonder klankspel neerzetten. De slagwerkgroep doet elk jaar mee met het Lentefestival van de KNFM Zeeland. Per keer kan een
groep maximaal 100 punten krijgen. In 2006
haalde de groep 90 punten binnen met een
onderscheiding van de jury; in 2005 hadden ze
dit al meegemaakt met 91,25 punten. De
groep heeft ook al eens een wisselbeker
mogen houden. Ze presteren elk jaar opnieuw!

22 juni: Zeeuwse Museumnacht
Vrijdag 22 juni zijn bijna alle Zeeuwse Musea
tot laat in de avond open voor het publiek. Het
Polderhuis doet hier ook aan mee, maar zij
zorgt nog voor een extra activiteit middels een
avondmarkt en een muziekoptreden in de tuin.
Het museum is op deze avond voor de prijs
van € 2,50 extra open van 18.00 tot 00.01
uur. Vanaf 17.00 uur is er in de tuin een
avondmarkt voor verzamelaars en hobbyisten.
De avondmarkt is gratis te bezoeken. Heeft u
een leuke, gekke, bijzondere verzameling of
hobby?? Autootjes, poppen, handwerken,
briefkaarten, eierdopjes, stropdassen, blikjes of
bijv. geboortekaartjes? Doe mee en laat uw
verzameling zien aan het publiek zien. Natuurlijk kan er op deze avond ook geruild en ver-

19 juni: Daverend slagwerk
Dinsdagavond 19 juni geeft de Slagwerkgroep
van OKK in de tuin van het Polderhuis in
Westkapelle een optreden. De groep is bijzonder muzikaal en gebruikt allerlei slagwerk instrumenten om steeds nieuwe ritmes en
melodieën ten gehore te brengen. Het zijn
7
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kocht worden en wie weet worden er leuke
contacten gelegd met andere verzamelaars.
Meedoen? Opgeven! Hoe meer deelnemers er
mee doen, hoe gezelliger deze avond wordt!!
U betaalt € 5,00 voor een marktkraam. Is de
verzameling niet groot, dan is het mogelijk een
kraam te delen.
Onder het genot van een (warm) hapje en een
drankje wordt deze avond vanaf 20.00 uur
opgeluisterd met muziek door de band The
Arrows, zang René Conté. Maar eerst wordt
om 19.30 uur een eerste boekje uitgereikt (zie
volgend redactioneel stukje).

22 juni: Memoria Walcheren 40-45
Op 22 juni ziet het boekje “Memoria Walcheren 40-45” het daglicht. In dit handige A5
boekje vindt men informatie over alle monumenten en herdenkingstekens op Walcheren
die refereren aan de oorlog. Daarnaast informatie over de restanten van de Atlantikwall op
Walcheren (bunkers, tobroeks, drakentanden,
tankmuur, kabelbunkers). De memoria zijn per
dorp en stad gerangschikt en in kaart
gebracht. Een praktisch boekje dat niet mag
ontbreken als je op pad gaat. Het boekje is een
coproductie met Stichting Bunkerbehoud en is te koop vanaf
22 juni in het Polderhuis, de
Drukkerij en bij het Bunkermuseum.
De eerste exemplaren worden
op 22 juni uitgereikt tijdens de
Zeeuwse Museumnacht om
19.30 uur in het Polderhuis. De
eer valt ten beurt aan Ton Ham,
de nieuwe manager bedrijfsvoering van de VVV Walcheren
en Noord-Beveland.
De komende zomer én herfst worden er drie
dagen voor fietstochten langs oorlogsmemoria
georganiseerd en twee maal een dag voor
wandeltochten. De fietstochten zijn gemaakt
door vrijwilligers van het Polderhuis en zijn
tevens puzzeltochten. Er zijn meerdere afstanden met vertrek en aankomst in het Polderhuis. Deelnemers die de tocht goed hebben
afgelegd (ingevulde puzzel- stempelkaart) krij-

gen een lintje. Onder de goede oplossingen
van de puzzels worden een aantal prijzen verloot. De eerste dag is dinsdag 3 juli en op
zaterdag 15 september kan men ook weer op
de pedalen staan. De derde tocht is gepland
op zaterdag 20 oktober. Vanaf 9.00 uur kan
men de verschillende tochten in het Polderhuis
ophalen (kosten 2,00 per stuk)en men moet
vóór 17.30 weer binnen zijn.
Buiten de geplande dagen kan men ten alle tijden de routes kopen om op een eigen gekozen
moment te fietsen of wandelen. Zonder puzzelopdracht, zonder stempelkaart en zonder lintje.

Vrolijke Tippelaars
De wandelvereniging De Vrolijke Tippelaars
organiseren op 29 september en 27 oktober een
viertal wandeltochten. Hierover leest u in het
septembernummer meer.

4 juli: Smikkeldag
Woensdag 4 juli staat de tuin van het Polderhuis
in Westkapelle in het teken van ‘smikkelen en
smullen’. We nodigen iedereen uit hieraan mee
te doen: ondernemers, verenigingen en particulieren. Laat het publiek kennis maken met uw
speciale kookkunsten en streekproducten. Wasschappelse Blokjes (babbelaars), smouters (drie
in een pan), wafels, pizza, bowl en eigen
gemaakte (streek) producten kunnen verkocht,
gekocht en geproefd worden. Wegens groot
succes vorig jaar is er ook nu weer een taartbakwedstrijd.

Hubo Minderhoud
Zuidstraat 118
4361 AJ Westkapelle
Tel. 0118 572612
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Alle taartenbakkers/baksters nodigen we uit
hieraan mee te doen. De taarten worden
gekeurd op smaak en uiterlijk door twee deskundigen. Daarna is het publiek aan de beurt, zij
mogen de punten geven voor de publieksprijs.
Na de prijsuitreiking kunt u genieten van een
bakje koffie met o.a. een stukje taart! Ook voor
de kinderen worden smikkel- en smulactiviteiten georganiseerd.
De braderie begint om 11.00 uur en duurt tot
17.00 uur en is voor het publiek gratis te bezoeken. Let op de affiches in het dorp en de weekreclame voor meer informatie!!!!!!!!!!

13 juli: Tuinconcert
Vrijdag 13 juli is de tuin van het Polderhuis in
Westkapelle de theatervloer voor de muziekverenigingen OKK en ONDA. Deze twee verenigingen geven al lang samen een uitvoering
in de Westkappelse openlucht. Nu voor de
derde maal in de tuin van het Polderhuis. Laat
u meenemen door de vrolijke en soms droevige melodieën onder het genot van een kopje
koffie of iets anders te drinken. Het concert
begint om 20.00 uur en duurt tot 21.00 uur.

18 juli: Van zooi tot mooi & kindermarkt
“Van zooi tot mooi” is de naam van de jaarlijkse allerhande tuinbraderie in het Polderhuis in
Westkapelle. Verenigingen en particulieren bieden allerlei zaken te koop aan: tweede hands
spullen, eigen gemaakte handwerken, kunstachtige voorwerpen, ook
kitsch…. Kortom, lekker
snuffelen. Omdat de Wasschappelse Evenementen
Stichting dit jaar geen kindermarkt organiseert op
het kerkplein, is in goed
overleg besloten de kindermarkt dit jaar in te passen
in de evenementen in de
museumtuin.
Het Polderhuismuseum is
eveneens met een kraam
op deze markt vertegenwoordigd. Omdat het
museum erg veel boerengoed (beukjes, mutsen,
doekjes, enz.) heeft, wordt
een gedeelte hiervan op
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deze dag verkocht. De opbrengst komt uiteraard ten goede aan het museum. Naast de verkoop van wafels en smouters worden er ook
weer enkele kinderactiviteiten georganiseerd.
De braderie begint om 11.00 uur en duurt tot
17.00 uur en is voor het publiek gratis te bezoeken. Let op de affiches in het dorp en de weekreclame voor meer informatie!!!!!!!!!!

20 juli: Zing maar mee
Op het terras van het Polderhuis. Lekker meezingen met allerlei ouwerwesse liederen. Dat
kan op vrijdagavond 20 juli in de tuin en op de
dijk achter het Polderhuis in Westkapelle. De
zangbundels worden alleen op het terras
gebruikt. De avond begint om 20.00 uur en eindigt om 22.00 uur.

7 aug. Dorpentocht Terres des Hommes

Een impressie van een
braderie in 2006,
een schilderij van
Emke Sonius

De jaarlijkse dorpentocht over Walcheren heeft
ook in Westkapelle een stempelpost gekregen:
het Polderhuis. Dat betekent dat Westkappelse
fietsers bij het Polderhuis kunnen starten en eindigen. Om de fietsers aan te moedigen treedt
het Westkappels Kwartet ‘s middags op in de
tuin en ook de Wasschappelse Blokjesploeg is
van de partij.

GEBR. DOMINICUS BV
Oude Zandweg 2
4361 SK Westkapelle
Tel. 0118 571436, Fax 0118 571410

en
urste
Natu
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houw
Steen
tair
Sani

Verrijn Stuartweg 10
4462 GE Goes
Tel. 0118 571436, Fax 0118 571410

del
lhan
Tege

E-mail: info@dominicus.nl
www.dominicus.nl
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houw
tijlsc
S
/
s
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e
Kach

Showroom dagelijks geopend van 9.00-12.00 uur
en van 13.00-17.30 uur. Zaterdags van 9.00 -16.00 u.

8 augustus: Kunst & kunstig
De “kunst en kunstig” markt is inmiddels volgeboekt. Op creatief gebied is er weer veel te zien
en te koop. Voor de kinderen organiseren we
creatieve activiteiten en ook deze dag zorgen
we weer voor allerlei lekkers.
De braderie begint om 11.00 uur en duurt tot
17.00 uur en is voor het publiek gratis te bezoeken. Let op de affiches in het dorp en de weekreclame voor meer informatie!!!!!!!!!!
Kleurwedstrijd
Hoe creatief de museumbezoekers zijn, kan
worden getoond door mee te doen aan een
kleurwedstrijd. Zowel jong als oud kan een
kleurplaat meenemen en er thuis zijn of haar
creativiteit op los laten. Alle materiaal is toegestaan. De kleurplaat kan worden ingeleverd in
het museum tot 1 oktober 2007. De kleurplaten
worden door een deskundige jury naar leeftijd
beoordeeld. Op zaterdag 13 oktober 2007 worden ’s middags om 16.00 uur de prijswinnaars
bekend gemaakt. Alle ingeleverde kleurplaten
worden in de herfstvakantie in de ontmoetingsruimte tentoongesteld.
Op zaterdag 13 oktober (herfstvakantie) organiseren we een Pompoenendag. Daarover leest
u meer in de volgende uitgave van het Polderhuis Blad.

Adriaan Virulystraat 19
4361GA Westkapelle
Mob: 06 53170380
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8 september: Monumentendag
Op zaterdag 8 september zijn in heel het land
veel monumentale panden uit de 20e eeuw te
bezichtigen. Het Polderhuis, gebouwd in 1956,
is weliswaar geen monument maar toch een
markant gebouw uit de 20e eeuw. Het
gebouw staat synoniem met het dijkwerkverleden van Westkapelle. Het oorspronkelijke Polderhuis is verwoest tijdens de
bombardementen op 3 oktober 1944. Na de
wederopbouwfase van dijk, land en dorp werd
een vernieuwd Polderhuis gebouwd, ongeveer
op dezelfde plaats. Een gebouw met opnieuw
drie functies: kantoorruimte, werkplaats en
woonruimte voor de hoofdopzichter. Na de
dijkverzwaring in 1986 verloor het pand zijn
bestemming. Vanaf november 2004 is het de
locatie van het Dijk- en oorlogsmuseum.

Jazz by the sea
Het staartje van de zomerevenementen is het
weekend “Jazz by the sea”. Het Polderhuis
biedt opnieuw plaats aan een gezellige band.
En zoals al een aantal jaar: op zondagmiddag.
Dit keer op zondagmiddag 16 september, en
niet op 10 september zoals eerder gemeld. U
hoort er nog meer van.
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Tot slot een gedicht van P. de Vos over de vakantie.
We hopen hier veel lezers een plezier mee te doen.

Vakantie.
At zeumer en Augustus is,
Gin schôôle in ’t êêle land.
Dan gaeme a ziengend en spriengend,
Den duune op ni zêê en ni strand.
Wie ier nie kom spele,
Moe tuus zich vervele,
Da ’s vast een saaie klant.

Foto N.Flipse-Roelse

Me graeve wurmen op uut zand,
En visse op ’t grôôt ôôd.
Me maeke van outjes en kurkjes en touwtjes,
En stokjes en lapjes een bôôt.
Mè ’s aevens nae ’t zwemmen,
Klienkt moeder der stemme,
Je ete me d ‘oren van ’t ôôd.
A ’t soms een dag te waerem is,
Vô spil en zee en ’t strand.
Dan gae me op de krunen,
Van êên van de dunen.
Een pracht zicht op zee en op ’t land,
Me ligge in de zunne,
Zo lui as me kunne,
Zo bruun as een beier verbrand.
Zô vliege de drie weken om,
En uut is ’t mee de pret.
De dames en eeren die moete wat lere,
De schôôldeure oort open e zet.
Benieuwd of de somme,
Nog uut wil komme,
Oort ieluk an ’t werrek e zet.
P. de Vos
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