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Het Polderhuis Blad
Informatieblad over Westkapelle
nummer 40
Oplage 1350

55.555ste bezoeker
Op 11 augustus liep de familie Tilman uit Arnhem het Polderhuis binnen om het museum te
bezoeken. Toen zij kaartjes bestelden bleek dat
zij de 55.555ste bezoeker waren! De familie
was een weekje in Zeeland en logeerde in park
Het Kustlicht. Zij komen elk jaar wel een keer
naar Zeeland en ze bezoeken ook meestal een
museum. Dit keer was het Polderhuis aan de
beurt. De familie kreeg gratis toegang en ze
hebben genoten. De kinderen Anneloes, Pieter

september 2008
Redactieadres: Kon. Julianastraat 19, 4361 EA Westkapelle

Wat hebben we
nog in petto
voor 2008?
Foto’s Eva Besnyö

Openingstijden Polderhuis:
Tot en met zondag 9 november
alle dagen van 10.00u tot 17.00u.
Daarna maandag en dinsdag dicht,
andere dagen van 11.00u tot
17.00u open. Met de herfst
en kerstvakantie alle dagen open
van 11.00 tot 17.00 uur.
Vanaf 1 april weer alle dagen
van 10.00 tot 17.00 uur.

Vanaf 30 september tot en
met 21 oktober kunt u
opnieuw een aantal foto’s
van Eva Besnyö bekijken.
Het is een serie van zes
foto’s die handelt over het aankleden van een
meisje in klederdracht. De serie heeft een paar
jaar geleden in de ontmoetingsruimte
gehangen en krijgt nu weer even de aandacht.
Verder zijn er nog drie grote foto’s uit de
expositie die in 1990 in Westkapelle Herrijst
hebben gehangen.

Pompoenendag
De familie is blij verrast.

Op 8 oktober is het pompoenendag in en rond
het Polderhuis. U kunt allerlei gerechten

en Jan bekeken met behulp van een speurtocht het museum. Toen we naderhand om
een rapportcijfer vroegen, kreeg het Polderhuis
een 7,5! Na afloop van het bezoek kregen ze
iets lekkers te drinken en allemaal nog een
klein cadeautje als blijvende herinnering.
Behalve het museumbezoek kent het Polderhuis nog meer bezoekers. Mensen komen voor
de Wisselexposities, voor de Krant op Tafel,
voor de informatiehoek Zwakke Schakels, voor
evenementen in de tuin, voor koffie met
appeltaart of om een cadeautje te kopen. De
55.555ste bezoeker geldt dus alleen voor het
museum. Het feitelijke aantal bezoekers van
het Polderhuis als totaal ligt veel hoger.

Hoofd sponsor

v.o.f. J. Faasse
Zuidstraat 30
4361AC Westkapelle
Tel. 0118 571471
Voor al uw diervoeders, dierbenodigdheden,
tuinartikelen enz.
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proeven die gemaakt zijn van het pompoenen
‘vlees’. De pompoen leent zich echter ook voor
bijzonder decoratieve versieringen. En natuurlijk
zijn er de Halloween pompoenen voor een
sfeervol lichtje in de tuin. Vanaf 13.00 uur kunt
u alles bekijken en proeven in de tuin van het
Polderhuis (bij slecht weer is het binnen).

Schilderijen N. Flipse- Roelse
Vanaf zaterdag 25 oktober laten we een deel
van de schilderijencollectie van Nee FlipseRoelse zien. De collectie bevat schilderijen over
folklore en klederdracht, schilderijen van de
natuur en ook stillevens, portretten en uiteraard
een paar schilderijen over de verwoesting. We
hebben er 15 geselecteerd Van een aantal
schilderijen hebben we ook de foto’s er bij die
ze heeft gebruikt als voorbeeldmateriaal.

Conservatoren
Naar aanleiding van de oproep in het vorige
Polderhuis Blad hebben we een aantal
conservatoren gevonden die
(als het ware parttime) delen
van de collectie willen
beheren en willen beoordelen of aanvullingen
De blokjesploeg bedankt
zinvol dan wel nodig zijn.
Fa. Faasse, Zuidstraat 130
Oorlogsmateriaal: Ton
Walthuis en Ivo van
“vo van aôles wat”
Beekhuizen.
en met name voor de gratis
Dijkwerkers materiaal:
levering van 50 kilo suiker
Piet van Rooijen senior.
voor de blokjes.
Objecten vóór en ná de
TOP!!!!!!!
oorlog: Museumstaf.
Voor kranten, documenten, foto’s en film zoeken
we nog mensen. Tot die tijd heeft Ada van
Hoof daar de coördinatie over. Belangstellenden voor deze vacature(s) kunnen contact met
haar opnemen: 572301 of 06 42442774

Bedankt

‘Lintjesregen’

goed verlopen. Daarom verzoeken we degene
die een onderscheiding aanvraagt aan OKK te
laten weten als een serenade gewenst is.
Muziekvereniging Oefening Kweekt Kunst,
Secretariaat Krekelstraat 1. Tel.571775 of
okk@zeelandnet.nl

Streetwise
En ik keek op het stadsplan, bevond mij dus
hier; en ik moest naar de Arresleedrift nummer
vier
En ik sprong in mijn wagen en het leek zo
dichtbij, maar ik kwam in een woonerf: de
Dorsvlegelwei
Toen de Pimpelmeesburg - het Ratelslangspoor, de Parelhoenhof - ik denk: Hoe
loopt dat hier door
De Kaasmakershorst - de Kafmolendreef, de
Tinnengietersteede - als ik dit overleef
De Leerlooiersstate - waar ben ik nou weer, in
de Vuurvliegwarande - m’n hart ging tekeer
De Vossebesgaarde - ja, die stad was geschift,
maar toen was ik er bijna... nee, de
Disselsjeesdrift
Paul van Vliet, A2
Straatnamen als deze, daar zou zelfs een Tomtom van op tilt slaan. Met Paul van Vliet loopt
het, ondanks zijn bewonderenswaardig gevoel
voor rijm en ritme, hier ook niet goed af. Toch
zijn straatnamen een bijzonder onderdeel van
onze historie en cultureel erfgoed. Laten we
daarom eens proberen achter de achtergronden
te komen van onze Westkappelse straatnamen.
Jammer genoeg zijn er niet veel historisch
betrouwbare bronnen. De officiële straatnaamgeving in Westkapelle dateert ook pas
van 1947. Daarvoor waren er wel namen en
ook straatnaamborden, maar het postadres
van de mensen was een wijkaanduiding, dus
A12 of D47. Alle wegen “achter d’n toren “
waren wijk E. Deze buitenwijk heeft het zelfs
nog tot 1973 volgehouden. Toen maakten de
postcodes een eind aan dit restant uit onze
oudheid.

Met Koninginnedag worden koninklijke onderscheidingen uitgereikt aan mensen die zich bijzonder hebben ingespannen voor de
samenleving. Ook in Westkapelle is dat regelmatig het geval. Vaak worden die mensen op
Koninginnedag nog eens extra in het zonnetje
gezet doordat muziekvereniging OKK een serenade brengt. Dat gebeurt niet automatisch,
maar op verzoek van degene die de onderscheiding heeft aangevraagd. Dat is niet algemeen
bekend en in het verleden daarom niet altijd
2
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De oudste straten
Laten we onze zoektocht naar de geschiedenis
van de straten eens beginnen met het oudste
bekende stadsplan, de kaart van Jacob van
Deventer uit ca. 1560.

Geen ommuurde stad, geen ringdorp, maar
meer een soort schaakbordpatroon. Je zou
bijna zeggen dat we hier een Hippodamische
stadsstructuur zien, die al uit de Griekse en
Romeinse oudheid bekend is. Opmerkelijk is
ook de niet zo lang daarvoor aangelegde
dubbele dijk. Het oude stadscentrum met de
waag is er nog wel, maar dat ligt buitendijks
en is feitelijk aan de oprukkende zee prijsgegeven. Het binnendijkse restant van de oude
markt kreeg later de naam De Kapelle. Verwijst
die naam nog naar de middeleeuwse kapel,
waaraan Westkapelle zijn naam dankt of naar
een kerk van later datum?
Op een latere kaart, die in de Cronyck van
Smallegange uit 1696, zien we hetzelfde
stratenpatroon. Geen uitbreiding, eerder een
verval en krimp van de stad. Er zijn nu nog
maar twee hoofdstraten, de Langestraat en de
Achterweg. Maar met die namen konden de
Westkapelleaars zeker niet goed uit de voeten,
want al gauw spraken ze van Zuid- en Noordstraat. Het zou nog enkele eeuwen duren voor
de oostelijke gedeelten van deze straten
werden bebouwd. Echte straten waren dat ook
niet; niet meer dan modderige toegangspaden
naar de kerk; de logische namen: Noordkerkepad en Zuidkerkepad.
De straat die bij Van Deventer de zuidelijke
afronding van stad vormde en misschien wel
een soort zuidsingel is geweest, is in de loop
van de eeuwen steeds verder afgekalfd. Aan
het eind van de 19e eeuw waren alleen de
westelijke en de oostelijke aanzetten van deze
singel overgebleven. Daartussen liep nog een

pad met de naam Groeneweg. Het westelijke
restant heette in de volksmond Achteromme
de wegt, bij de wederopbouw gemoderniseerd
naar Achterweg. Historisch onjuist, maar toch
een heerlijke naam, die associaties oproept met
toverheksen die onzedelijk samenhokken met
Dik Trom en Bruin Boon.
Het oostelijke deel was later het begin van de
weg naar Zoutelande, de Grindweg. Dit
gedeelte bestaat nog en heet nu De Casembrootstraat.
Van de dwarsstraatjes op de kaart van Van
Deventer is het westelijkste door de oorlog
verdwenen. Het was in 1944 nog maar een
onbeduidend steegje. Met twee namen, dat dan
weer wel. De populaire naam was Pier Ingelstraetje, kennelijk vernoemd naar een bewoner
die Pieter Ingelse heette. Op het bordje aan de
muur stond Verhulststraat. Wie was Pier Iengel
en waarom Verhulst?
Iets naar het oosten de latere Bartstraat, die
aanvankelijk Smidstraat heette, naar de hier
staande stadssmidse. Een nieuwe versie van
deze straat is nu onderdeel van de Koestraat en
loopt iets oostelijker dan de oude straat.
In het centrum van het dorp de Monnikenstraat
en de Kloosterstraat, die anders dan nu, in
elkaars verlengde liepen. Deze namen verwijzen
naar een klooster dat ooit aan de zuidkant van
de stad zou hebben gestaan. De Monnikenstraat werd op enig moment Papestraat.
Nog meer richting kerk en toren zien we straten op de plaats van de huidige Smidstraat en
Utrechtsestraat. De Smidstraat heette ooit
Brouwersstraat. In de loop van de 19e eeuw,
toen drinken een zonde werd, was er geen
brouwerij meer en verhuisde de gemeentelijke
smidse naar deze plek; en toen heette het hier
dus Smidstraat. Best jammer eigenlijk, dat de
brouwers ons dorp de rug hebben toegekeerd;
ze zouden een gouden toekomst hebben
gehad, zonder vervoerskosten.
De Utrechtsestraat is aangelegd en zo
genoemd bij de wederopbouw. Het is een
dankbetoon aan inwoners en winkeliers van de
Utrechtse wijk Lombok, voor de hulp aan het
verwoeste Westkapelle. Van de woonstraat uit
1560 was in 1944 maar een doodlopend baantje overgebleven en zo werd het ook
genoemd: ’t Baentje. Niet te verwarren met De
Baene, die iets meer oostelijk ook op de Zuidstraat uitkwam (en komt).
Stadsuitleg na 1700
Stapje voor stapje breidde Westkapelle zich uit
in noordelijke richting. De Koestraat kwam in
1769. Afwijkend van het oorspronkelijke
grondpatroon werd dat een doorlopende straat
die noord-zuid gericht was.
3
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Haar naam dankt de straat ongetwijfeld aan de
route die het vee van de inwoners volgde naar
en van de gemeenschappelijke weide op het
Noordervroon. Eigenlijk waren er vanuit de
Noordstraat twee Koestraten, een oostelijke en
een westelijke tak, die zich verenigden ter
hoogte van de latere Molenweg. Ondertussen
annexeerde Westkapelle de eertijds nog aparte
ambachtsheerlijkheid Woitkensdorp, later
omgedoopt in Coudorp. De naam Woitkensdorp komt voor in naamsregistraties en in de
18e eeuw was er ook een VOC-schip dat zo
heette. Vermoedelijk afgeleid van een
persoonsnaam, maar wie was die Woitken
dan? De naamsverandering in Coudorp zal wel
te maken hebben met het beest dat ook zijn
naam heeft geschonken aan de Koestraat.
Vanaf de Koestraat kon men weer nieuwe
straten aanleggen. Tot op de dag van vandaag
loopt naar de dijk de Rookstraat. Die naam
stelt ons wel voor een raadsel en dat geldt nog
meer voor haar antisemitische bijnaam
Smouzegank.
‘t Hout en de Krekelstraat vormden langer dan
een eeuw, vanaf ca. 1850, de noordgrens van
het dorp. Fascinerende namen. Bij ‘t Hout mag
je veronderstellen dat hier ooit een bossage of
iets dergelijks was. Een ondoordringbaar woud
zal het niet geweest zijn. Maar de naam staat
niet op zichzelf. Want van hieruit in noordelijke
richting gaat een weg die sommigen nog het
Zandwegs‘out noemen. Deze benaming kreeg
een officiële vertaling in Oude Zandweg. Het is
te denken dat de naamgevers toen een denkfout hebben gemaakt; het was hier niet oud
maar (h)out.
Dan de Krekelstraat. “De Kriekel” zeggen de
Westkappelaars zelf en ik vermoed dan enige
verwantschap met de Engelse uitspraak van
“creek”. Op de oude kaarten is in deze contreien geen water te bekennen. Maar je zou
toch denken dat de naam slaat op een kreek
die hier ooit heeft gelegen, misschien maar
gedurende korte tijd door schade aan de dijk.
d’Arke
Het is in zekere zin wel verwonderlijk dat onze
voorouders de stadsuitleg vooral in het noor4

den hebben gezocht. Als je kijkt naar het
klimaat, zou de zuidkant toch heel wat aangenamer zijn geweest. Een uitzondering was de
direct tegen de zeedijk aangebouwd wijk met
een verheven naam: d’Arke. De link met de
bijbelse betekenissen kan ik niet direct leggen.
Het laatste waar je aan denkt is wel een
toevluchtsoord bij rampspoed. Het zou mij niet
verbazen als de naam met de nodige ironie tot
stand is gekomen, zoals we in Westkapelle wel
meer als grap bedoelde bijnamen hebben. Wie
het wel weet mag het zeggen.
D’ Arke, niet echt de villawijk van Westkapelle.
In de crisisjaren was de werkloosheid er hoog
en dat maakte dat wat beter gesitueerden daar
soms lullig over deden. Een spotrijmpje was: In
d’Arke hoef je niet te warken, want dat is
maar een poeploos varken. De povere leefomstandigheden hebben niet verhinderd dat deze
buurt altijd tot de verbeelding heeft gesproken.
Dat heeft zelfs een mytische vorm
aangenomen nadat de oorlog ze, ondanks
haar naam, had weggeblazen en weggespoeld.
Hij is verdwenen onder de dijk en het badstrand, maar voor veel oude Westkappelaars is
niet Penny Lane maar d’ oud’ Arke “in my ears
and in my eyes”.
Nieuwere straten
Met de wederopbouw is het stratenpatroon
van Westkapelle op veel plaatsen drastisch
veranderd. Straten zijn helemaal verdwenen of
volgen een ander tracé en nieuwe straten zijn
erbij gekomen. Het moet gezegd, met de
nieuwe straatnaamgeving hebben we in Westkapelle meestal aansluiting gezocht bij de
cultuur en de historie. En gelukkig zijn de
Paulvanvlietse namen ons bespaard gebleven.
Westkapelle, juli 2008
Jan Kaland

Veromme kieke
Zing maar mee
Vrijdag 25 juli zag het er naar uit dat het een
mooie zwoele zomeravond zou worden, maar
tegen 18.00 uur stak een koude westenwind
hier een stokje voor. Jammer voor de mensen
die deze avond uit volle borst mee wilden
zingen, toch bleek dit geen belemmering want
tegen 19.00 uur kwamen de eerste zangers al
een plaats op het terras zoeken en tegen 19.30
uur zat het helemaal vol. We hadden 110 stoelen tot onze beschikking maar dit bleek te
weinig. Piet van Rooijen, de zanger, en Jo
Theune de accordeonist bleken toch een uitstekend programma in elkaar gezet te hebben
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want er werd lustig mee gezongen. Tijdens de
pauze hadden onze serveer(st)(d)ers het
razend druk en ook de keukenbrigade moest
aanpoten om alles weer op tijd schoon te
krijgen. Een zeer geslaagde avond met als laatste lied natuurlijk het Wasschappels volkslied.

Smikkeldag
De Smikkeldag op 16 juli werd druk bezocht.
Hoogtepunt was de beoordeling van de
taarten die gebakken waren voor de Taartenbak-wedstrijd. De beoordeling als vakjury lag
in handen van Maarten Pouwelse (in opdracht
van Bakkerij Koppejan).
De 1e prijs (een Spar boodschappenpakket)
werd gewonnen door Angelique Theune met
een Stratiatella Yoghurttaart. De 2e prijs
(dinerbon van Brasserie de Zeezot) ging naar
Jeanette Melis met een Molenkoek-appeltaart.
Dankzij Bakkerij Koppejan had dit jaar iedereen
een speciale prijs! Alle deelnemers kregen de
derde prijs; zij mogen een workshop ‘taarten
opmaken’ komen volgen in de Bakkerij in
Meliskerke!
Angelique Theune deed nu voor de derde keer
mee en nu had ze dan de 1e prijs.
Jeanette daarentegen, liep ‘s ochtends in de
tuin op de Smikkeldag en hoorde dat de

taartenwedstrijd pas ‘s middags was, ze keek
op haar horloge en zei; ‘Dan ga ik nu naar
huis, dan kan ik nog meedoen!’..Goed voor de
tweede plaats dus! Heel leuk vonden we het
dat deze keer drie kinderen een taart inleverden! Kinderen die kwamen proeven, kregen al
spijt dat ze zelf geen taart ingeleverd hadden...
Dus wie weet, volgend jaar een aparte prijs
voor de leukste en lekkerste kindertaart!
De publieksprijs viel dit jaar op twee dames die
voor de eerste keer hun taart inleverden:
De 1e prijs was voor Wendy Minderhoud met
een stroopwafel-appeltaart (dinerbon van
Brasserie de Zeezot) en de 2e prijs voor Petra
de Witte met een walnoten- kersen-roomtaart
(zij kreeg een Polderhuistas met allerlei leuke
en lekkere dingen!).
Alle deelnemers kregen bovendien een zakje
taartmix aangeboden door Brasser’s Korenmolen, die deze keer ook op de Smikkeldag
stond.

Van zooi tot mooi
Woensdag 30 juli was een hete dag, de
mensen die de kramen op kwamen bouwen
hadden het zwaar en degene die later de
kramen bemanden hadden er ook last van.

5
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Niettemin kwam er toch ondanks de hitte veel
publiek op af er werd veel verkocht. Kaarten,
ijs, kettingen, beukjes en schorten, boeken,
wafels en smouters alles wisselde van eigenaar.
Van zooi tot mooi blijft een item dat mensen
aan blijft trekken. Het mooie van deze markt is
dat de St. Zeeland helpt Polen, Unicef, OKK en
ook het Polderhuis weer geld kunnen regenereren naar de doelen waar ze voor staan.
De Wasschappelse Heiploeg gaf een demonstratie en uit het publiek mochten er af en toe
mannen mee doen. Daar was wel belangstelling voor, ondanks de hitte!

6

Strandjutter Theodoor Zeezicht
Woensdagmiddag 6 augustus kregen we
bezoek van Theodoor Zeedricht; een echte
strandjutter! Ruim 35 kinderen hadden zich op
het terras verzameld en na een leuke inleiding
van Theodoor, mochten ze met deze jutter
mee naar het strand. Sleep- en schepnetten
mee... op zoek naar schelpen, zeedieren en
een heuse ‘Zeeschat’! Wij leerden deze middag
veel van Theodoor, want het Westkappelse
zeewater bevatte héél veel platvis,
heremietkreeftjes, garnalen... maar hij heeft
van ons geleerd dat wij die ‘Gornet’ noemen!
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Ook weten de kinderen nu het verschil tussen
een vrouwtjes- en een mannetjeskrab! Na
afloop van de juttersles mochten de kinderen
zelf met een sleepnet het water in. De
opbrengst was groot en de meesten wisten
dan ook niet van ophouden! Toch werd het tijd
om het juttersdiploma in het Polderhuis op te
halen. Maar... eerst moesten alle visjes de zee
weer in! Het was een zeer geslaagde leerzame
middag!

Kunst en kunstig
Deze dag, met volop nieuwe deelnemers ging
helaas niet door vanwege het noodweer. De
wind stond recht in de tuin, windkracht 8, en
het leek ons veiliger om iedereen af te bellen.
Heel jammer.

Bedankt
Hierbij bedanken wij de vele vrijwilligers van
het Polderhuis die al die leuke activiteiten
mogelijk maken: de mensen van de bediening,
van de keuken, de kramenbouwers en
opruimers, de schoonmakers en het evenemententeam dat elk jaar weer een leuk
programma probeert te maken.

Week van de Geschiedenis
Van 11-10-2008 t/m 18-10-2008 is het
landelijk de Week van de Geschiedenis met
het themaweek Verhalen.
Onderwijsinstellingen en musea bieden allerlei
activiteiten. Het Polderhuis doet ook mee met
drie activiteiten.

Een dag in 2008
Voor jong en oud: schrijf op papier welke dag
dit jaar voor u/jou belangrijk is (een tekening
of foto mag ook). Schrijf er ook bij waarom die
dag is gekozen. Die dag is een dag in uw/jouw
eigen geschiedenis en daarmee onderdeel van
de geschiedenis van Westkapelle in 2008.
Breng dit papier op de 1e dag van de Week
van de Geschiedenis (zaterdag 12 oktober)
naar het museum. De basisscholen worden
ook uitgenodigd om mee te doen. Aan het
eind van de week wordt alles verzameld en
gebundeld. We hebben dan een boekwerkje
“een dag uit onze geschiedenis in 2008”.
Iedere klas/individu krijgt daar een exemplaar

Verhalentocht
We hebben een wandeltocht gemaakt met de
naam Het verhaal van Westkapelle. In de
verhalentocht komen “hiaten” voor in de
geschiedenis. Het wordt zoeken naar antwoorden daar waar een “hiaat” in het verhaal zit.
De tocht is niet alleen voor individuen. Het is
ook een gezellige tocht voor kleine groepjes
volwassenen, voor kinderen vanaf 10 jaar. Aan
het eind van de tocht heb je dankzij de gevonden antwoorden een volledig exemplaar van
“Het verhaal van Westkapelle”.
Dat mag ieder houden. De kosten bedragen
2,00 en dat is inclusief 1 consumptie per
ingeleverd ingevuld antwoordformulier. Je kunt
maximaal 158 punten verdienen.
Deelnemers die meer dan 100 punten
hebben verdiend doen mee voor de trekking
voor een prijs op 17 oktober, tijdens de
MuseumNa|8.

MuseumNa|8
Alle Zeeuwse musea zijn op 17 oktober open
van 20.00u tot 00.01u. De Zeeuwse MuseumNa|8 staat in het teken van het thema van de
Week van de Geschiedenis, verhalen dus. Van
20.00u tot 21.00u is er een soort “vossenjacht” met historische figuren. Kinderen vanaf
8 jaar kunnen meedoen. Men kan zich
overdag al opgeven en de start is om 20.00u
bij het Polderhuis. Neem een zaklantaarn mee,
want het wordt echt zoeken!
Vanaf 20.00u zijn er vier verhalenvertellers in
het museum. Entree is voor die speciale avond
2,50 en voor kinderen 1,50.
Vanaf 21.00ur wordt er gezongen, de vroegere
liedjes waren immers ook allemaal verhalen.
Het Westkappels Kwartet komt daarvoor. Om
één minuut na 12 uur gaan de deuren dicht.

Oproep boerengoed
Jammer dat door een stormachtige windkracht
8 de “Kunst en Kunstig” markt van woensdag
13 augustus jl. moest worden afgelast. Er
hadden zich weer vele deelnemers gemeld om
hun kunstige vaardigheden aan het publiek te
tonen. We hopen dat de deelnemers volgend
jaar een nieuwe kans krijgen!
Het zal de bezoekers van de markten niet
ontgaan zijn dat ook het Polderhuismuseum de
laatste jaren op 2 markten een kraam heeft
bemand met o.a. de verkoop van boerenkleding. Kopers zijn mensen die meedoen aan
7

polderhuisblad 40.qxd

10-09-2008

14:03

Pagina 8

Het Polderhuis Blad nr. 40
sjeesjesrijden en aan folkloristische markten,
toeristen die een Zeeuws souvenir willen
meenemen, of knutselaars die een bandje of
kantje kunnen gebruiken. Ook vrouwen die
nog dagelijks de klederdracht dragen komen
graag een kijkje nemen. De kleding die we
verkopen, zoals beukjes, doekjes, schorten,
kantjes en bandjes, ondermutsen, enz., wordt
aan het museum geschonken door mensen uit
de omgeving . De kleding wordt bekeken en
bijzondere en waardevolle stukken worden
eruit gehaald. Dit gaat naar de Stichting
Cultuurbehoud. Omdat ook zij al voldoende
“gewone” klederdrachtkleding bezitten, worden beukjes, doekjes enz., met toestemming
van de gever, verkocht op onze markten. We
doen daarom een oproep kleding niet weg te
gooien, maar af te geven bij het museum. Met
de verkoop doen we veel mensen een plezier
en u steunt het Polderhuis, want de opbrengst
komt geheel ten goede aan ons museum.

Betrapt
Soms maak je zo maar onverwacht een bijzondere foto. Jan de Jonge heeft tijdens alle
evenementen foto’s gemaakt. Dit plaatje is op
de Smikkeldag gemaakt, twee ijverige
vrijwilligsters bereiden zich voor!

Hoe het lopen kan
Een kleine bijdrage van J. Minderhoud
Het wilde maar geen zomer worden, de
Walcherse witte bonen ( een tere vrucht die
na de inundatie niet meer verder is geteeld)
tierden daardoor niet.
“Dat is geen vrucht voor hier” sprak een
grappenmaker, “die horen in China thuis”.
De man zelf maakte het niet meer mee,
maar jaren later was de bonenteelt niet
meer rendabel door de invoer uit……China!
J. Minderhoud.

Wat nog komt....
Woensdag 8 oktober Pompoenendag.
Zaterdag 11 oktober inleveren verhalen Mijn
dag in 2008 en start Week van de Geschiedenis, activiteiten voor jong & oud. Vrijdagavond
17 oktober de Zeeuwse MuseumNa|8 (20.00 00.01 uur)

Zangavonden
Donderdag 23 oktober: Restaurant Kasteel van
Batavia; donderdag 20 november: Koffiehuis;
22 januari 2009: Jeugdgebouw;
19 februari 2009: Restaurant De Fontein;
19 maart 2009: Koffiehuis. De zangavonden
beginnen allemaal om 20.00 uur en sluiten om
22.00 uur. Tot slot is er nog een zangavond op
Koninginnedag: 30 april in Westkapelle
Herrijst van 20.00 tot 23.00 uur.
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