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Frisse wind evenementen
Voor de komende zomer hebben een aantal 
verenigingen en stichtingen het plan opgevat 
om bij de evenementen tijdens het hoogsei-
zoen samen te werken. Dit is goed nieuws. 
Want dank zij die samenwerking blijft het 
sponsorgeld voor de evenementen voor een 
groot deel in het dorp zelf. Dat geld gaat naar 
de verenigingen die activiteiten organiseren. 
Initiatiefnemers zijn de Westkappelse Evene-
menten Stichting en het Polderhuis. Verschil-
lende andere verenigingen hebben zich al 
aangemeld om mee te doen of hebben het 
nog in beraad.
De basisgedachte is om in de zomervakantie 
een aantal themadagen aan te bieden. Op elke 
themadag zijn er voor jong en oud activiteiten 
die bij dat onderwerp passen, overdag en soms 
ook ’s avonds. De thema’s en datums kunt u 
op de achterpagina zien:

Helpers
Niet alle verenigingen hebben voldoende vrij-
willigers om in te springen. Daarom zoeken we 
naast de vrijwilligers van de verenigingen nog 
andere mensen die het leuk vinden om in de 
zomer een keer te helpen.
Misschien is het wel een plezierige afwisseling 
in uw zomerse dagen om 1 dag te besteden 
aan dit project. Misschien zijn er ook wel 
jongeren die dat een keer willen. Hoe dan ook, 
alle helpende handen zijn welkom voor een 
zomer die bruist in Westkapelle!  
Informatie en opgeven bij het Polderhuis 0118 
570700 info@polderhuiswestkapelle.nl

Nieuw op de
website
De website van het Polder-
huis heeft een nieuwe pa-
gina: het fotoalbum. Er staan 
al verschillende fotoseries op 
van evenementen uit 2009. 
De bedoeling is om foto’s van evenementen en 
bijzondere gelegenheden binnen een of twee 
dagen op de website te zetten. Kijk nu vast om 
nog even te genieten van 2009.

Liberty Bridge
Er zijn al veel donaties gedaan voor de Liberty 
Bridge, de brug die een verbinding legt tussen 
de tank en het museum. U kunt nog steeds 
meedoen! Voor een donatie van minimaal 
10 euro komt uw naam onder de brug op de 
steunpilaren. Door een fout in het vorige Pol-
derhuisblad stond er een cijfer te weinig bij het 
bankrekeningnummer voor de donaties. Dus 
probeer het nog een keer! Wilt u uw naam, 
de naam van uw kinderen of ouders op de 
brug hebben, maak dan een donatie over naar 
1534.68.122.
Donateurs worden uitgenodigd bij de opening 
van de brug op vrijdag 23 juli 2010.

Opbrengst Senior
Kamerveiling
De opbrengst van de veiling op 27 februari 
bedroeg € 5.750,-- Alle gevers en kopers van 
harte bedankt!!
Deelnemende verenigingen in de organisatie 
waren de Noormannen, Stormvogels, Hygiëa, 
Polderhuis. Overige deelnemers waren OKK, 
Wereldwinkel, 
Stichting Roos 
t.b.v. Unicef. 
De organisatie 
was in handen 
van Stichting 
Senior Kamervei-
ling Westkapelle. 
K.v.K. 20167333

H O O F D S P O N S O R

Openingstijden Polderhuis
Tot 1 april 2010 van woensdag  

t/m zondag van 11.00 tot 17.00u.
Daarna weer alle dagen van

10.00 tot 17.00 uur.
( 0118 570700

H O O F D S P O N S O R
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“KANTEN & KLOSSEN”
Expositie van Westkappels kant, kantontwer-
pen en geschiedenis van kantvereniging ‘Het 
Molenwiekje’.
Deze nieuwe wisselexpositie is te zien in de 
ontmoetingsruimte van 3 april t/m 27 juni.

Geschiedenis
In de periode van 1850 tot 1940 werden over-
al in Nederland kantwerkscholen opgericht. 
Het doel was de leerlingen te leren kantklos-
sen, bestaande patronen te leren natekenen en 
zelf patronen te leren ontwerpen en tekenen. 
Het gemaakte kant kon dan worden verkocht, 
zodat de vrouwen, uit veelal arme gezinnen, 
een extra inkomen verkregen.

In Westkapelle was het gebruikelijke “ôôrten 
en bônen verlezen” een bezigheid in wintertijd 
om wat extra geld te verdienen. Tot domi-
nee Reus en zijn vrouw hun intrede deden 
in Westkapelle. Zij kenden het bestaan van 
kantwerkscholen overal in het land en zagen 
de armoede onder de bevolking. Zo kwamen 
ze op het idee het kantklossen in Westkapelle 
te introduceren. Dat leek hun een veel leu-
kere en schonere bezigheid voor vrouwen om 
wat extra’s te verdienen dan het in hun ogen 
ongezonde “ôôrten en bônen verlezen”. Maar 
de techniek moest dan wel goed aangeleerd 
worden.
Er werd contact opgenomen met mevrouw 
Schutten-Putters uit Hoorn in Noord-Holland 
om kantlessen te komen geven. Ze nam de 
uitdaging aan en kwam twee keer per jaar een 
week naar Westkapelle om les te geven. Ze 
logeerde dan bij dominee Reus.

De rest van 
het jaar 
hielpen de 
leerlingen 
elkaar in het 
oplossen van 
problemen 
en stuurden 
hun kantwerk 
per post naar 
Hoorn.
Daar werd 
het werk be-

oordeeld. Goedgekeurde werkstukken werden 
op exposities verkocht en afgekeurde werk-
stukken teruggestuurd.

In februari 1926 begonnen de lessen en in 
oktober 1926 werd de ‘Hollandsche Kantver-
eeniging Het Molenwiekje’ opgericht.
Door de contacten van mevrouw Schutten-

Putters sloten ook de kantwerkscholen in 
Elburg, Hellevoetsluis en ’s Gravenmoer zich 
aan bij ‘Het Molenwiekje’.

Westkappels Kant
Bij ‘Het Molenwiekje’ in Westkapelle bleef het 
niet bij kantklossen alleen. De cursisten werden 
gestimuleerd om zelf patronen te tekenen en 
te ontwerpen. Daarvoor moesten ze op les 
naar Middelburg, naar de heer Klarenbeek, die 
als docent verbonden was aan de Ambachts-
school. Hij had geen verstand van klossen, 
maar wel van stileren.
Slechts drie meisjes gingen deze tekenlessen 
volgen, n.l. Tine de Vos, Maatje Roelse en Ka 
Dekker. De andere leerlingen gebruikten hun 
tijd liever om te klossen, dat leverde geld op en 
ontwerpen kostte alleen maar tijd.

De meisjes kregen opdracht een bloem mee te 
brengen, die plukten ze thuis of langs de berm 
van de dijk. Die moesten ze dan natekenen en 
overbrengen in een strak gestileerd patroon, 
dat indien goed getekend, kon dienen als 
kantklospatroon. Dat was een moeilijk proces, 
waarbij passer en liniaal werden gebruikt en 
het vergde veel oefening. Dit heeft wel gere-
sulteerd in prachtige, originele kantpatronen, 
die op de expositie te zien zullen zijn.
De begaafdste van de drie was Tine de Vos. 
Van haar zijn alle werkschriften bewaard 
gebleven en zo kunnen we het ontstaanspro-
ces van een kantontwerp volgen. Van bloem, 
via stilering en arcering naar het uiteindelijke 
kantpatroon.
Aan haar kantontwerpen wordt op de ex-
positie speciale aandacht besteed. Maar ook 

Kantklossters van het 

Molenwiekje, links 

Jakoba Minderhoud  

(Ko van de Meluk), 

rechts Martina de Vos.
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aan het huidige kantklossen. Deze vorm van 
kunstnijverheid wordt namelijk nog steeds 
doorgegeven aan een volgende generatie. Jo 
Roelse-Minderhoud, een van de leerlingen van 
Tine de Vos, geeft les aan een groep Westkap-
pelse vrouwen, die vaak demonstraties geven, 
o.a. op de zomermarkten van het Polderhuis.

Kantklossters Tine en Mie

Speciaal voor deze expositie hebben ze kant-
werk gemaakt en ook zullen ze demonstraties 
kantklossen geven. De data zijn nu nog niet 
bekend. De expositie in de ontmoetingsruimte 
wordt ingericht in samenwerking met de 
Landelijke Organisatie Kant Kunst Nederland 
LOKK.

Ergens gelezen
Van C. Minderhoud uit Ouderkerk a.d. IJs-
sel ontvingen we een pagina uit zomaar 
een agenda. Het is een verhaal uit een serie 
volksverhalen. De titel: “De dodenvaarders van 
Westkapelle”.

“Die van Westkapelle zijn altijd een beetje 
anders geweest. Dat zijn ze nu nog en vroeger 
was dat alleen nog maar meer. Sommige West-
kappelaars hielden zich wel met héél vreemde 
activiteiten bezig. Iedere vrijdagnacht, als 
de rest van het dorp sliep, werd er bij enkele 
mannen uit dezelfde familie aangeklopt. Ze 
wisten dan precies wat hen te doen stond: de 
dijk over en naar het water. Daar lagen platte 
schuiten, op het eerste gezicht gevuld met een 
vederlichte lading stro. Maar die schuiten lagen 

zo diep in het wa-
ter, dat er heel wat 
meer aan boord 
moest zijn dan al-
leen wat stro.
De Westkap-
pelaars klommen 
dan elk aan boord 
van een schuit en 
zetten af. Roeien 
of zeilen hoefden 
ze niet, dat ging 
vanzelf. Ze hoef-
den de schuiten 
alleen langs de verraderlijke zandbanken langs 
de kust te sturen. Die zandbanken kenden zij 
tenslotte beter dan de Schepper zelf, zo werd 
er wel gezegd. Op den duur bereikten ze een 
mistige rotskust van wat ze op Westkappel het 
‘Andere Land’ noemden. Daar riep een stem 
namen af. En bij het noemen van elke naam 
werden de schuiten steeds iets lichter.

Pas als het na de laatste naam stil bleef, keer-
den de mannen weer naar huis. De windvaan 
op het oude gemeentehuis van Westkapelle 
een Vikingschip? In de familie van de Westk-
appelse dodenvaarders weten ze wel beter. En 
zoals over zoveel dingen op Westkappel wordt 
er wijselijk over gezwegen.”
Omdat er ‘altijd gezwegen’ wordt, is het nu 
een mysterie over waar het eigenlijk over gaat. 
Wie weet het nog, wie kent het volksverhaal 
zoals het hier staat en kan een tipje van de 
sluier oplichten? Graag uw invallen en ideeën 
melden bij het Polderhuis.

Jugendheim
In het vorige Polderhuis Blad deden we een 
oproep aan mensen om herinneringen aan 
het Jugendheim op te schrijven en aan ons te 
sturen. Dit alles in het kader van het vijftigja-
rig jubileum van het Jugendheim later dit jaar. 
Naar aanleiding van deze oproep kregen we 
een reactie van Ans Dingemanse. Leest u mee.

Ik herinner mij......
door Ans Dingemanse-Dieleman, dochter van 
gemeentesecretaris Willem Dieleman, die sa-
men met loco-burgemeester Willem Gabriëlse 
aan de wieg stond van het Jugendheim van de 
evangelische kerkgemeente Mülheim/Saarn.

“Op een dag kwam mijn vader opgewonden 
thuis van zijn werk op het gemeentehuis. Dat 
waren wij niet gewend, want meestal zei hij 
niet zoveel. Maar dit keer was er iets bijzon-
ders aan de hand.
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Er waren een paar Duitse heren geweest uit 
Mülheim a.d. Ruhr. Er kwamen wel vaker be-
zoekers op het gemeentehuis, maar Duitsers? 
De oorlog lag nog vers in het geheugen en bij 
het horen van de woorden Duitsland en Duit-
sers kwam er nog veel oud zeer naar boven. 
Zij waren immers onze bezetters geweest en 
dus onze vijand. En nu kwamen er twee Duitse 
heren iets vragen aan het gemeentebestuur.

Eén van de twee Duitse heren, die het ge-
meentehuis bezochten, was Herr Pastor Luhr, 
dominee van de Evangelische Gemeente Mül-
heim Ruhr/Saarn en hij had een missie.

Hij was zich zeer bewust van het leed dat de 
Duitsers overal in Europa hadden veroorzaakt, 
maar hij zag als geen ander dat er in alle 
landen van Europa en dus ook in Duitsland 
weer een nieuwe generatie kinderen aan het 
opgroeien was, die de oorlog niet had mee-
gemaakt. Kinderen zijn niet schuldig aan de 
daden van hun ouders, maar kunnen er wel 
door anderen op aangesproken worden. Om 
de vrede te dienen en de Duitse kinderen uit 
hun isolement te halen, probeerde Pastor 
Luhr overal in Europa jeugd-vakantiehuizen te 
stichten.
En hier in Westkapelle stond de ’school met de 
Bijbel’ leeg, dus was de vraag of de gemeente 
Westkapelle toestemming wilde verlenen om 
er een jeugd-vakantiehuis, een Jugendheim, 
in te vestigen om de kansarme stadskinderen 
uit Mülheim/Saarn een onvergetelijke vakantie 
aan zee te bezorgen. Ook wilde men graag 
uitwisselingen organiseren tussen de Duitse en 
de Westkappelse scholen en verenigingen. Dit 
alles met het doel om weer vriendschap te slui-

ten tussen beide 
volkeren.
Zowel mijn vader 
als loco-burge-
meester Gabriëlse 
waren erg onder 
de indruk van dit 
plan, maar besef-
ten dat het heel 
gevoelig zou lig-
gen bij de Westk-
appelse bevolking.

Door de opkomst 
van het toerisme 
na de oorlog en 
de komst van 
Duitse vakan-
tiegangers naar 
Westkapelle, 
koesterden de 

meeste mensen geen echte haat meer tegen 
Duitsers.

In de zomermaanden verhuurde bijna ieder-
een kamers met ontbijt en sommigen zelfs 
hun hele huis om wat centjes bij te verdienen. 
Zo ontstonden er zelfs vriendschappen tus-
sen Westkappelse en Duitse gezinnen. Maar 
bij een eerste kennismaking bekeek men de 
Duitsers toch met enige argwaan en zeker van 
autoritaire types werd meteen gezegd: ‘ het is 
een echte Duitser’.

Het college van Burgemeester en Wethouders 
stond voor een moeilijk dilemma.
De voormalige christelijke school in Duitse 
handen, kon dat wel zo kort na de oorlog?
Loco-burgemeester Gabriëlse twijfelde, maar 
toen sprak mijn vader, gemeentesecretaris Die-
leman, de wijze woorden: ‘Laten we het doen 
voor onze kinderen’.
Er gingen nog de nodige besprekingen en ver-
gaderingen aan vooraf, maar tenslotte gaf de 
gemeenteraad toestemming voor dit plan.
En zo werd Westkapelle een van de eerste 
Nederlandse gemeenten die werkten, nog voor 
dat het woord was uitgevonden, aan de zoge-
naamde ‘Wiedergutmachung’.

“Laten we het doen voor onze kinderen.”
Ik ben geboren na de oorlog en behoor tot de 
eerste generatie kinderen waarvoor dit initiatief 
bedoeld was. In 1960, het jaar dat het Jugend-
heim werd geopend, was ik een meisje van 
twaalf jaar. Ik herinner mij dat we de komst 
van groepen Duitse kinderen naar Westkapelle 
heel spannend vonden. De wereld werd een 
stukje groter. Zeker toen we naar de middel-
bare school gingen en een van de vakken de 
Duitse taal was. Zo leerde de Westkappelse 
jeugd Duits spreken en konden we zelf met de 
toeristen en de bewoners van het Jugendheim 
praten. Er was daar ook altijd een huishoudelij-
ke staf aanwezig, die zorgde voor het onder-
houd, de was en die kookte voor de bewoners. 
Alle boodschappen werden zoveel mogelijk in 
het dorp gedaan. Deze contacten hebben er 
zeker toe bij gedragen dat het Jugendheim in 
ons dorp werd geaccepteerd en er gewoon bij 
hoorde.
Achter in onze tuin stond een zomerhuisje 
en mijn vader besloot het te verhuren aan de 
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Evangelische Kirche. Zo hadden we de helft 
van het jaar, van april tot november, mensen 
uit Mülheim op bezoek.

In de vakantiemaanden gezinnen, vaak van 
leraren en in het voor-en najaar oudere men-
sen. Soms ook de twee diakonessen, schwester 
Erica en schwester Rinse. Tussen mijn moeder 
en al deze mensen ontstond een hechte band.

Ze maakte zich verstaanbaar door het dialect op 
z’n Duits uit te spreken, zoals zoveel Westkap-
pelaars deden, die nooit Duits hadden geleerd.

Ik herinner mij dat ik in 1963 mee mocht met 
een uitwisseling. Het Westkappels Dameskoor, 
waar mijn vader voorzitter van was en waar 
mijn moeder in meezong, had samen met een 
kleine bezetting koperblazers van de muziek-
vereniging O.K.K., een uitnodiging gekregen 
om in Mülheim/Saarn een concert te geven. 
Ook het gemeentebestuur was uitgenodigd. 
We werden ondergebracht bij particulieren. 
Mijn ouders en ik bij Frau Ehle, een oudere 
dame, die in een groot huis woonde en ons 
enorm verwendde. We werden meegenomen 
op een uitstapje naar Bonn en naar de Dra-
chenfelds, met prachtig uitzicht op de Rijn. Het 
was mijn eerste reis naar Duitsland en voor 
deze reis kreeg ik zelfs een paar dagen vrij van 
school, omdat de directeur dit soort contac-
ten erg belangrijk vond voor onze algemene 
ontwikkeling.

In de loop der 
jaren hebben er 
vele uitwisselin-
gen tussen de 
beide scholen en 
de verenigingen 
plaats gevonden. 
De aanwezig-
heid van het 
Jugendheim in 
Westkapelle heeft zeker bijgedragen tot een 
betere verstandhouding tussen de Duitse en 
Nederlandse jeugd, maar ook tussen de oudere 
generaties, die de oorlog nog hadden meege-
maakt.
De missie van Pastor Luhr is in Westkapelle 
zeker geslaagd.”

Nu al 50 jaar gast in
Westkapelle
Een bijdrage uit Duitsland.

Mülheim an der Ruhr, de „sympathieke stad 
am Fluss” heeft een bijzondere relatie met 
Westkapelle. Sinds 50 jaar onderhoudt de 
Protestantse Kerkgemeente uit Mülheim-Saarn 
het “jeugdgebouw” of Jugendfreizeitheim in 
Westkapelle. Vele medeburgers van Westka-
pelle zien het huis aan de Zuidstraat 23 jaren-
lang terwijl men zich afvraagt hoe het achter 
de muren eruit ziet en wie de eigenaar is.
Vrouwen en mannen uit Westkapelle die het 
einde van de oorlog en de wederopbouw heb-
ben meegemaakt, hebben een band met dit 
gebouw . Al 55 jaar bestaat de relatie tussen 
Westkapelle en Mülheim.
Naar aanleiding van het 50jarige jubileum wil 
de kerkengemeente uit Mülheim de bevolking 
uit Westkapelle meenemen in de blijdschap 
over deze veeljarige vriendschap. Vanaf 28 mei 
tot en met 30 mei wil de kerkengemeente uit 
Mülheim een jubileum weekend vieren, samen 
met de medeburgers van Westkapelle.

Op 28 mei maken de kerkenraad uit Mülheim 
en de kerkenraad uit Westkapelle samen een 
fietstocht en daarna hebben zij nog een gezel-
lig samenzijn.

Foto collectie Ans Dingemanse
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Op 29 mei is het tussen 11.00 en 16.00u 
“open deur dag” in het Jugendheim. Alle 
medeburgers en vrienden van Nederland zijn 
uitgenodigd om naar het “Jugendheim” te 
komen. Daar kunnen ze dan een kijkje nemen 
hoe het gebouw er van binnen uitziet. Ze kun-
nen samen met de medewerkers onderling en 
het kerkbestuur van Mülheim een feest vieren. 
’s Middags is er een officiële ontvangst van de 
gemeente vertegenwoordiger.
Op zondag 30 mei is een dienst met elkaar in 
Moria.

De relatie met Westkapelle dateert van het 
jaar 1954. Nadat de Nederlandse Kerk contact 
heeft opgenomen met het steunfonds van de 
Evangelischen Kerk Rheinland, kunnen dertig 
vluchtelingkinderen uit het noodonderkomen 
in Mülheim-Saarn zes weken lang op vakantie 
bij Nederlandse families. Door de relatie tussen 
Pastor Ewald Luhr en Predikant Oosthoek van 
Westkapelle kunnen in 1958 jonge mensen uit 
Saarn de eerste keer op vakantie, in de boer-
derij van Piet en Else Minderhoud. Dit onder 
leiding van de leraren Heinz Chodura, Günther 
Grube en Anneliese Berger, de laatste is kokkin 
geweest.

Piet Minderhoud en zijn vrouw zijn vriendelijke 
mensen met een hart voor kinderen. Ondanks 
dat zij ook zelf, zoals veel mensen in Walche-
ren, tijdens de oorlog heel veel verdriet meege-
maakt hebben. Zij laten zichzelf niet door haat 
en vergelding leiden, ze hebben verzoening en 
naastenliefde geboden.

Door de overstro-
ming van West-
kapelle als gevolg 
van het bombar-
dement door de 
geallieerden, is het 
oude gebouw van 
“de School met 
de bijbel”  zo erg 
beschadigd dat het 
gebouw  gesloopt 
moet worden. Pas-

tor Oosthoek krijgt het idee om de mensen uit 
de kerkgemeente Saarn in deze school vakanties 
te laten doorbrengen.

Vanaf 1960 wordt het schoolgebouw en het 
lerarenhuis voorlopig voor 10 jaar van de 
gemeente Westkapelle gepacht. De officiële 
opening van het Vakantiehuis / Jeugdhuis is op 
18 juni 1960. Vanaf dan is de kerkgemeente 
Saarn bestuurder van het huis.

Vanaf 1 januari 1970 wordt het “Jeugdhuis 
Westkapelle” in een Maatschappij tot Nut van 
het Algemeen bestuurd.
Nadat het schoolgebouw in 1970 en het lera-
renhuis in 1972 van de gemeente Westkapelle 
gekocht zijn, moet in deze huizen veel geïn-
vesteerd en vernieuwd worden, op het laatst 
wordt voor de velen oudere gasten ook een lift 
ingebouwd.

Foto anno 2009

De inrichting in Westkapelle is jarenlang door 
zuster Erika Bleck en Pastor Reiner Squarr ge-
vormd en voortdurend verder uitgebreid.
Bij de feestelijke overhandiging/overgave 
van de oude “School met de bijbel“ aan de 
kerkgemeente Saarn, sprak de toenmalige 
burgemeester van Westkapelle Mijnheer H. de 
Meester: „Deze school zal een symbool van 
goede vriendschap zijn, tussen burgers van 
Saarn en van Westkapelle. Gelijktijdig is het 
ook een oprecht teken voor het “goede doel” 
en voor de vrijwillige dienst bij de mensen“.

“Vrijwillige dienst” doen we met het motto: 
“voor de lof van de Here, voor het nut en 
dienst bij de mensen uit naastenliefde. Wil je 
zo vriendelijk zijn, en me jouw genade geven“. 
Dit is nu al meer dan vijftig jaren.

Vrouwen en mannen, vooral uit de gemeente 
van Saarn, hebben in grote trouw voortdurend 
voor dit goede doel klaar gestaan. Zonder deze 
ereambtelijke dienst, kan het “Vakantiehuis 
Westkapelle” niet bestaan.     
Ook dit jaar werken 45 vrouwen en man-
nen voor het goede doel, zodat kinderen en 
jongeren en volwassenen samen in hun vrije 
tijd hun vakantiedagen kunnen doorbrengen 
in Westkapelle. Dit gebeurt al jaren. Met 6000 
overnachtingen per jaar heeft het Jugendheim 
ook een economische factor. Bijvoorbeeld: alle 
reparateurs, winkels en klusbedrijven
profiteren er van. 
Tot zover een bijdrage uit Müllheim      

Duitse kinderen 

op vakantie.
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PANTA RHEI
“Panta rhei, ouden menei; panta choorei”
(“Alles stroomt, niets is blijvend; alles wijkt”)
Heraclitus van Efeze (ca. 600 v. Chr.)

In Westkapelle is alles anders. Dat is een open 
deur. Niet alleen anders dan andere dorpen 
maar ook anders dan vroeger, zeker in de altijd 
boeiende vergelijking tussen het Westkapelle 
van voor de verwoesting van 1944 en het dorp 
van na de oorlog. Maar toen ik een luchtfoto 
zag van Westkapelle uit 1952 realiseerde ik 
me hoeveel er ook al uit de naoorlogse jaren is 
geweken. De wereld draait dus door, dat is de 
essentie van de antieke, misschien wat uitge-
kauwde maar altijd actuele wijsheid die boven 
dit stukje staat.

De eerste indruk van de luchtfoto: Westka-
pelle, geen twijfel aan, de structuur van het 
dorp is stabiel gebleken. Je kunt zeggen, dat 
dit Westkapelle en dat van nu één en hetzelfde 
is. Als je meer inzoomt, zie je een Westkapelle 
waar we nu de weg in kwijt zouden raken.

1952. De wederopbouw is in volle gang. Het 
dorp heeft zijn nieuwe vaste vorm gekregen. 
Maar veel is nog niet ingevuld, er is leegte 
alom. Veel mensen wonen nog in noodwo-
ningen en zelfs in bunkers. De woningnood 
ontlokte een maatschappelijk geëngageerde 
dijkwerker een aansporing aan de burgemees-
ter: “’t Zou zô mooi wizze â j’ in ’t noorden 
ôôk ’s bouwde”. De zuidkant van het dorp was 
voor hem de aristocratische, vermogende en 
dus voorrang krijgende wijk A. Of dat terecht 
was, mag je betwijfelen want de foto toont 
rondom de Zuidstraat niet minder lege plekken 
dan elders. De Markt is altijd een beetje leeg 
gebleven maar in 1952 moest er nog wel heel 
veel gebeuren. Het verenigingsgebouw is al 
in aanbouw; hier zie je hoe goed gekozen zijn 
naam is. Westkapelle Herrijst, een werkelijk-
heid wordende wensdroom.
Het zat er in, dat het niet zo leeg zou blijven. 
Daarom staan er ook nogal wat dingen op de 
foto waarvan men toen ook al wel wist dat 
die geen lang leven beschoren zouden zijn. 
Zoals de noodwoningendorpen Middendorp 
en Noordervroon. En de Zwitserse barakken, 

met het noodgemeentehuis en de kantine, die 
anno 1952 nog het culturele dorpscentrum 
was. De bunkers op en bij de dijk, daar wilde 
toen iedereen van af. Korte tijd later werden ze 
door een vermaarde plaatselijke aannemer met 
springstof opgeblazen. Grote hoeveelheden 
dun elektriciteitsdraad waren daarbij nodig. 
Wie had toen geen bossen van dat multifunc-
tionele ”spriengdraed” in zijn schuurtje ? Het 
“kamp” heeft het nog lang volgehouden. Op 
het moment dat ik dit schrijf, is de sloop in 
volle gang. Op het moment dat de foto werd 
genomen, waren hier net de mensen ingetrok-
ken die uit de Molukken waren verdreven. De 
ellende van deze mensen is op de foto niet te 
zien en niets wijst op het drama dat zich hier 5 
jaar later zou afspelen.

Er is op de foto ook nogal wat te zien, wat nu 
weg is maar toen wel als onveranderlijk of ten 
minste als duurzaam werd gezien.
In het midden, aan de verder lege Koudorps-
traat, staat als voor eeuwig de school van 
juffrouw Van Eenennaam en meester Van de 
Sande. Gebouwd voor de toekomst en toch 
is dit gebouw al weer langer weg dan het er 
gestaan heeft.
Westkapelle was en is één met de dijk. De dijk 
anno 2010 zou niettemin voor de mensen uit 
1952 vrijwel onherkenbaar zijn. Geweken is 
de dijk natuurlijk niet maar wel zich stap voor 
stap aangepast aan de veranderende wereld. 
En soms is hij radicaal op de schop gegaan, 
zoals bij de grote dijkverzwaring in de ja-
ren 1986-1988. Waar nu de tank staat, zijn 
duidelijker dan nu nog de brokstukken van de 
gebombardeerde dijk te zien met de aanzet 
van de “nôôddiek”. Hier kwamen mensen “om 
meulenstêêntjes”. Nee, geen maalstenen, maar 
gele ijsselsteentjes van de verwoeste dijkmo-
len, geschikt om er een achterstraatje van te 
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leggen. Ze zijn er nog, die steentjes, al zijn ze 
intussen wel wat gekattebold; ik heb er pas nog 
een paar gehaald voor een rotstuintje. Later 
kwam hier het “stort”; massa’s bunkerpuin, dat 
moest toch ergens naar toe. De schooljongens 
sloopten het betonijzer eruit en verdienden 
daarmee een mooi zakcentje. Onze oudijzer-
boer gaf soms wel een dubbeltje de kilo. Wie 
het zich herinnert, herkent hier ook nog ’t peil-
kot, een nissenhut als stalling voor de peilboot. 
Er liepen spoorrails over de glooiing om de boot 
in en uit de zee te krijgen. Verdwenen zijn ook 
de “katterik” en het betonnen muurtje op de 
dijk. “Zwart gos”, klonk het smalend en spijtig 
in het dorp, toen daar asfalt voor in de plaats 
kwam. Aan de landkant van de dijk missen we 
de legendarische kantine van de “meissen”, al 
hebben we dat verlies met het polderhuis dub-
bel en dwars goedgemaakt.
Verder naar het noorden ligt het sportveld, 
met het toen moderne kleedkot, al waren er 
geen douches en geen elektriciteit. Tussen 
het voetbalveld en “d’n bocht” de tegen de 
dijk aangebouwde woningen, waar de thee 
voor de voetballers werd gezet; hier hadden 
ze evenmin elektrisch licht. Niemand kon toen 
bevroeden dat het sportveld en de vroonwei-
den één groot natuurgebied zouden worden. 
Voorwaar nu een prachtige omgeving voor 
mens en dier en plant, alleen die zandhopen 
zijn toch van het goede wel iets te veel. Het 
charmante aan de dijk in het noorden was tot 
1986 dat hij eigenlijk meer een versterkt duin 
was dan een harde zeewering. De landkant 
was een niet zo erg gerept gebied, dat in de 
loop van de eeuwen door mensen en de ele-
menten was gevormd. De nieuwe natuur van 
nu kan, hoeveel vogels er ook verblijven, de 
natuurbeleving van toen (nog?) niet helemaal 
compenseren. Een onderbreking in de groene 
dijk was er bij de “Konienksslaege”. Hier de 
“riesvimme”, een opslag van riet en rijshout, 
met daarnaast betonnen bakken met mastiek. 
Een kleverige klisterie voor de dijkglooiing, 
waar tot veler ontzetting eens een hond in 
vast kwam te zitten. Of dat nu Max van Kobus 
Mies was of Page van Boord den Bul, op dat 
punt laat m’n geheugen me in de steek.
Wat aan de dijk onveranderd is gebleven, is de 
stenenwoestenij. Stenen in de glooiing, stenen 
in de steunrij, en of het niet genoeg is alles 
nog eens bezaaid met stortsteen, zwerfsteen, 
puinsteen, basaltsteen, breuksteen, donder-
steen. Op een sombere januarinamiddag bij 
laag water kwam ik laatst over de dijk van 
Domburg naar huis gelopen en toen begreep 
ik pas wat Bob Dylan bedoelde toen hij zong: 
“Everybody must get stoned”.

In het dorp van 1952 zijn, naast natuurlijk de 
ongenaakbare toren, nog enkele, later uit-
gewiste overblijfselen van het vooroorlogse 
Westkapelle zichtbaar. In het verlengde van de 
Papestraat zie je het tracé van de oude Kloos-
terstraat. De bakkerij van Reijnhoudt is niet 
geweken. Het latere loodsenlabyrint tussen 
de Zuidstraat en de De Casembrootstraat is 
nog onvervalst “De Baene”, waar de bewoner 
van het boerderijtje zijn naam aan ontleende. 
Huisjes aan de Krekelstraat, de Rookstraat en ’t 
Hout ogen nog prehistorisch. De oude “Krie-
kelslaege” is nog in gebruik. De nooddijk en de 
oude Zuidstraat treffen elkaar door de boven 
de dijk uitstekende restanten van het huisje 
van Willem Mudde.
De onderkant van de foto toont het vertrouwd 
ogende maar lege badstrand dat nog steeds 
“t Gat heet, met d’n bunker en d’n bêrm en in 
het duintje ook toen al rijshoutschermen tegen 
zandverstuivingen. De kreek daarachter lijkt ook 
nauwelijks veranderd, al zijn de caissons ver-
dwenen en zullen we ook vergeefs zoeken naar 
de jongens van de nabijgelegen garage die toen 
de kreek met hun roeibootje onveilig maakten.

Leegte beheerst het buitengebied rondom het 
dorp en de familie Van der Welle resideert nog 
midden in d’n ‘oek. Aan de kleinschaligheid van 
de landbouwperceeltjes maakte de herverkave-
ling na 1953 een einde. De leegte tegenaan het 
dorp werd opgevuld met woningbouwplannen, 
als eerste al in de jaren vijftig het plan Noord, 
grenzend aan de Noordkerkepad, voor ouderen 
nog steeds “het nieuwe plan”.

Om mijn verhaaltje stichtelijk af te sluiten, heb 
ik gezocht naar toepasselijke dichtregels. Of, 
beter nog, contrasterende dichtregels want 
volgens de inspirator van dit stukje bestaan de 
wereld en het leven bij de gratie van tegenstel-
lingen. Zo kwam ik uit bij “Walcheren, sociolo-
gisch & erotisch” van Hans Verhagen:
Buiten in de duinen, waar mijn jeugd bevriest, 
verliest mijn liefde de liefde; liefste,
alles is weer eeuwig als altijd;
ook je telefoontje heeft me te laat bereikt.

Deze strofen met de nogal alledaagse uitsmij-
ter brengen je tot een louterende relativering 

Adriaan Virulystraat 19
4361 GA Westkapelle
Mob: 06 53170380
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van de nostalgie en de weemoed, die tegen-
woordig allerwegen populair zijn en waar ikzelf 
ook vrolijk aan meedoe. Het kan een boeiende 
en nuttige geschiedenisles opleveren, maar 
dikwijls is het valse romantiek. Want de sfeer 
die voor mij uit de foto van 1952 opstijgt, is 
niet zo vrolijk en vreugdevol. Misschien geen 
“desolation row”, maar toch wat naargeestig 
en unheimisch. Kil, kaal en kleurloos. In die 
tijd kon het niet anders zijn en des te meer 
bewondering krijg je voor de mensen van toen 
die daar niet in berust hebben en Westkapelle 
verder hebben opgebouwd, groener en leef-
baarder hebben gemaakt . Geef mij maar het 
Westkapelle van nu.
Jan Kaland
Januari 2010

Bezoekers vertellen
Warme kleding
We proberen het Polderhuis laagdrempelig te 
houden door de informele sfeer. Ik (Ivo) zit 
meestal achter de balie en probeer altijd een 
praatje te maken met de bezoekers van het 
museum of mensen die koffie komen drinken 
of het nu Nederland, Engels of Duits is.
Er komt een man om de koffie, het is een wat 
oudere Duitse man. Ik probeer voorzichtig te 
polsen wat hij heeft meegemaakt gedurende 
2e w.o.. Hij vertelt me dat hij nog bij de Volks-
sturm heeft gezeten. Een huiveringwekkend 
verhaal van een negenjarig jongetje.
In de laatste periode van de oorlog had hij 
bijna geen kleding meer alleen wat hij aan-
had. Toen kwamen de aanmeldingen voor de 
Volkssturm. Zijn moeder had gezegd, ‘ga je 
maar aanmelden, dan krijg je goede kleding’ 
Zo gezegd zo gedaan, hij krijgt een warme jas 
en broek maar ook een MP-40 en een Pan-
zerfaust in zijn handen geduwd en dat als 9 
jarig jongetje. Hij moet meehelpen het dorpje 
te verdedigen. De Volkssturm van het dorpje 
staat onder leiding van een officier van de 
Waffen-SS met één arm. De toegangswegen 
van het dorpje hebben ze versperd met grote 
hopen grond, er kan maar net een jeep door. 
Dit moet de tanks van de geallieerden (even) 
tegen houden. Er scheert een jachtvliegtuig 
over, het is van de geallieerden. Er worden 
pamfletten gedropt, waar opstaat dat ze de 

versperring van de toegangsweg moeten 
weghalen anders zal het dorp gebombardeerd 
worden. De versperring wordt verwijderd en 
de geallieerden krijgen vrij baan.

Westkappels koor 90 jaar
Dit jaar viert het “Westkappels Koor” haar 90 
jaar bestaan. Op 9 en 10 April geeft het koor 
haar jaarlijkse uitvoering dan ook een feestelijk 
tintje. Hiervoor is het Mandoline-Accorde-
onduo Follie à Deux ën de “Wasschappelse 
Toneelploeg” uitgenodigd. Dat wordt dus 
een leuke en afwisselende avond. Voor beide 
avonden zijn kaarten te verkrijgen aan de zaal 
op 1 April a.s van 19,00-19.30u in Westkapelle 
Herrijst. Voor inlichtingen kunt u ook bellen 
naar 0118-571762

Samenwerking
Simnia-Polderhuis
Zorgcentrum Simnia en het Polderhuis wer-
ken samen in een bijzonder project. Een 
programma voor bewoners van Simnia, hun 
familieleden en de inwoners van Walcheren. In 
de periode van 27 april tot en met 8 mei wordt 
de 65 jarige bevrijding van Nederland gevierd. 
Dat gebeurt met een aantal programma’s die 
ook voor het algemene publiek toegankelijk 
zijn. De opzet van het programma is tot stand 
gekomen door een intensief contact tussen 
werknemers van Simnia en vrijwilligers van het 
Polderhuis.
• 27 april opening van de Bevrijdingsweek en 

presentatie nieuwe Fiets- en wandelroute
• Vanaf 28 april expositie Walcheren Bevrijd
• 3 mei lezing Walcheren Bevrijd door de 

heer Vader
• 5 mei muzikale middag
• 6 mei Bevrijdingsfilm van Omroep Zeeland
• 7 mei Fietstocht met prijzen voor kinderen 

én volwassenen.
• 8 mei afsluiting Bevrijdingsweek, trekking 

winnaars Fietstocht en “Zing maar mee” 
met Piet van Rooijen en Jo Theune.

De activiteiten zijn allemaal in het Zorgcen-
trum Simnia in Domburg en beginnen allen om 
15.00u.

Terugkieke
Naar aanleiding van de Taartbakwedstrijd in 
de zomer van 2009 werden alle jeugdige koks 
uitgenodigd bij bakkerij Koppejan voor een 
heuse workshop Taart maken. Een van de 
deelneemsters had er een stukje over geschre-
ven. Helaas was het vorige blad al klaar toen 
het artikeltje kwam. Maar we plaatsen het nu 
alsnog, opnieuw met de foto.
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“Op zaterdag 14 november gingen we met 
alle kinderen die in de zomervakantie een taart 
hadden gebakken, naar de bakkerij in Meliske-
rke. Toen we er aan kwamen moesten we eerst 
een schort aan doen en een sticker met onze 
naam er op plakken. En als we er allemaal 
waren kregen we een rondleiding door heel 
de bakkerij. Daarna mochten we zelf een taart 
gaan maken!!! Eerst kregen we een taartbo-
dem die moesten we in 3en snijden toen moest 
er gele pap (voor een slagroomtaart) of crème 
(voor een mokkataart) op. Daarna gingen we 
hem helemaal insmeren aan de zijkanten want 
daar moesten van die zoetjes op.

Als dat klaar was mochten we de taart gaan 
versieren met roosjes (die we zelf mochten 
maken),  toefjes mokka of slagroom, een wit 
marsepeinen rondje waar we onze naam op 
mochten spuiten met chocolade en nog een 
paar andere dingen.
Om 4 uur werden we weer opgehaald. Het was 
een hele leuke middag en de volgende keer 
doe ik weer mee!! Groetjes Anouk Boogaard”

Erven en schenken vanaf
2010
Opnieuw een bijdrage van de huisnotaris van 
het Polderhuis, Sauer & Oonk uit Vlissingen. 
Ditmaal over erven en schenken.

Marcel Oonk: “De Successiewet verandert met 
ingang van 1 januari 2010. We spreken dan 
over Erfbelasting en Schenkbelasting. Er is en 
wordt nog veel over geschreven, maar ik neem 
nu graag deze kans waar, om u “bij te praten.
De volgende wijzigingen zijn voor u van belang.

De tariefstructuur is ingrijpend gewijzigd.
In de ouders/kinderen verhoudingen kennen 
we niet langer de lage percentages van 5 en 
8% enz. tot 27%., maar het worden 2 schijven 
van 10% tot een verkrijging van € 118.000,-- 
en daarboven 20%.
Voor de Erfbelasting gelden (onder meer) de 
volgende vrijstellingen: € 600.000,-- voor de 
partner en € 57.000,-- voor kinderen die gro-
tendeels op kosten van de overledene werden 
onderhouden (met diverse restricties).
Verder vrijstelling van € 19.000,- voor andere 
kinderen en voor kleinkinderen; -€ 45.000,- 
voor ouders en € 2.000,- voor alle andere 
verkrijgers.
Voor de Schenkbelasting geldt voor kinderen 
een vrijstelling van € 5.000,- bij verkrijging 
van de ouders. Bovendien bestaat er voor hen 
éénmalig de mogelijkheid te verzoeken om een 
verhoogde vrijstelling van € 24.000,-.
Deze vrijstelling kan zelfs tot € 50.000,- wor-
den verhoogd, mits het geld wordt aangewend 
voor de koop van een eigen woning van het 
kind of voor bekostiging van een dure studie. 
In andere gevallen geldt een vrijstelling van  
€ 2.000,-

Buiten kinderen en kleinkinderen is dan nog 
een tariefgroep en die is voor alle overige ver-
krijgers (dus neven en nichten en verder).
Deze verkrijgers betalen 30% tot € 118.000,- 
en daarboven 40%.
Hun respectieve vrijstellingen zijn € 2.000,- in 
zowel de Erfbelasting, als de Schenkbelasting.

Het partnerbegrip is opnieuw bepaald.
Als u korter dan 5 jaar samenwoont zonder een 
samenlevingscontract dient u iets te regelen.
Zonder een dergelijk contract - waarin de on-
derlinge zorgplicht is vastgelegd - wordt u niet 
langer gezien als partner. U heeft dan geen 
recht op vrijstelling. Dat betekent dat u over 
het volledige geërfde bedrag belasting moet 
betalen. Om aan het nieuwe wettelijke crite-

Profcom-IT vof
Torenstraat 34
4361 CV Westkapelle
0118-572249
email: info@profcom-it.nl internet: 
www.profcom-it.nl

• Levering nieuwe en gebruikte computers en laptops op maat
• levering TFT, printer, inkt en andere apparatuur
• Reparatie alle merken PC’s en laptops
• Advies en aansluiten internetverbindingen
• Aansluiten en onderhoud thuis- en bedrijfsnetwerken
• Computercursussen Windows, Internet, Foto backup etc.
• Levering A4 papier, lege cd’s/dvd’s en meer

CD “Dit is mien durp”
Nu te bestellen in het Polderhuis: een
prachtige CD van de voorstellingen op

2 en 3 oktober in Herrijst.
Kosten: € 10,00

Bij de bakker
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rium te voldoen, moet u een samenlevings-
contract bij uw notaris laten opstellen. Iedere 
persoon kan maar één ander als fiscale partner 
hebben. Ouders kunnen niet de fiscale partner 
van hun eigen kind zijn. Een uitzondering geldt 
voor inwonende kinderen, die mantelzorg aan 
hun ouders geven.

Ondernemers speciaal
Ondernemers die iets bijzonders te melden 
hebben, zoals een landelijke of provinciale 
prijs… geef het aan ons door en dan besteden 
we er aandacht aan in het Polderhuis Blad.

Wijziging vrijstelling Erf/Schenkbelasting bij
vererving/schenking ondernemingsvermogen.
In de nieuwe Erfwet is de voorwaardelijke vrij-
stelling voor ondernemingsvermogen verruimd 
van 75% naar 90%. Belangrijkste voorwaarde 
blijft dat de verkrijger de onderneming daad-
werkelijk 5 jaar voortzet. Indien de onderne-
ming in een B.V. zit, is vereist dat de verkrijger 
de aandelen 5 jaar aanhoudt en de onderne-
ming 5 jaar voortzet.
Ook geldt deze faciliteit bij leven, door middel 
van schenking. Voorwaar een grote verbete-
ring van de mogelijkheid om ondernemings-
vermogen – vrijwel zonder belastingheffing – 
aan de volgende generatie over te dragen. Het 
is natuurlijk van groot belang om de positie 
van de andere kinderen daarbij te betrekken. 
Gedegen advies daarover is een “must”; dat 
kunt u krijgen bij uw notaris.
Ik wens u alsnog een zéér gezond 2010 toe.
Marcel Oonk
notaris bij Sauer & Oonk Notarissen
www.sauerenoonk.nl”

Wielerdorp Westkapelle
De provincie Zeeland heeft 2010 uitgeroepen 
als het jaar van de Fiets. Twee grote internati-
onale tochten doorkruisen de provincie. Zelfs 
Westkapelle krijgt een vliegende tour door de 
Zuidstraat. Maar natuurlijk zou Westkapelle 
Westkapelle niet zijn als we geen eigen tour 
hadden! Dit jaar staat de “35e Wielerronde 
van Westkapelle” gepland op woensdag 21 juli 
2010 en wel voor Amateurs 40+, B-Amateurs 
en S.Pérs. De Start en Finish is op de Markt 
en de Start is resp. 20.15/20.16 en 20.17 uur. 
Het Wielrennen wordt voorafgegaan door een 
tweetal Stratenlopen voor Wedstrijdatleten en 
Trimmers om 19.00 uur, resp. 5/2 Ronden, ter-
wijl de Scholierenloop om 18.30 uur van start 
gaat. De nieuwe “Rondemiss” luistert naar de 
naam Evelien van Breda.
 

Begrafenisregister
Gemeente Westkapelle 1929 t/m 1978

De Stichting Cultuurbehoud Westkapelle heeft 
een begrafenisregister samengesteld over de 
jaren 1929 t/m 1978. Dit betreft personen 
die begraven zijn op het “oude”kerkhof dus 
rondom de vuurtoren.
In dit register zijn de volgende gegevens 
opgenomen: Familienaam, voornaam, naam 
partner, overlijdensdatum, leeftijd, graflocatie 
(indien bekend )en of er wel of geen grafsteen 
is geplaatst.

Ook heeft de SCW tekeningen van het kerkhof 
vervaardigd waarop de graven, schematisch, 
ingetekend staan. Op deze tekeningen hebben 
de graven een codenummer gekregen.
Over de jaren 1948 t/m/1978 is het dan mo-
gelijk om met het register en de bijbehorende 
tekeningen te bepalen 
wie waar begraven 
ligt. Een uitzondering 
hierop vormen de 
levenloos geboren of 
jong overleden kin-
deren. Volgens onze 
gegevens werden deze zelden of nooit in de rij 
van volwassenen begraven maar heel vaak op 
een klein plekje aan het begin of het eind van 
een rij.

Voor wat betreft de periode 1929 t/m 1947 
ontbreken ons te veel gegevens om hiervoor 
de graflocaties te bepalen. De reden hiervan is 
dat er toen nog 1e en 2e klas begraven werd 
en het geringe aantal ijkpunten ( grafstenen) 
uit die periode. Wenst u nadere informatie 
of inzage in het register dan kunt u contact 
opnemen met
Kees Pouwelse ( 0118-571583
of Adrie Lous ( 0118-572010

Oproep
Gezocht: gezellige mensen die in de zomer 
best een dagje kunnen missen voor ouderwets 
vakantieplezier. Zie ook voorpagina: frisse wind 
evenementen.

H O O F D S P O N S O R

   Kasteel van Batavia
café-restaurant

WESTKAPELLE
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Nieuwbouw
Tijdens mijn werk kom ik regelmatig leuke 
dingen tegen en dit is er één van. In november 
2009 scheurde ik het blad van een kalender 
en daar kwam een foto tevoorschijn met een 
stukje Westkapelle erop. Ik maakte de cli-
ent erop attent en zei: “Kijk, de huisjes in de 
Zuidstraat” ( nr. 5 t/m15 ). Reactie van de 
cliënt: “Oja, da’s de nieuwbouw”. Ik was een 
beetje verbaasd over deze reactie, want ja, 
nieuwbouw.... Ik vroeg het voor de zekerheid 
nog eens na bij een andere cliënt en die zei: 
“Klopt, die huisjes zijn gebouwd tussen 1920 
en 1930. Logisch dus dat de eerste persoon 
dit bestempelde als “nieuwbouw”. Als je dan 
bedenkt dat de eerste cliënt dit jaar 100 hoopt 
te worden wordt alles duidelijk!
Een thuiszorg-medewerkster.

Colofon
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Agenda
3 april de nieuwe wisselexpositie “KANTEN & KLOSSEN” in de 
ontmoetingsruimte t/m 27 juni

10 april: Museumweekend, 50% korting

27 april: Opening Bevrijdingsweek Simnia

V.a. 28 april expositie Walcheren Bevrijd

30 april Zing maar mee Koninginnedag, Herrijst Westkapelle

3 mei lezing Walcheren Bevrijd door de heer Vader, in Simnia, 
15.00u

5 mei muzikale middag Bevrijding, in Simnia, 15.00u

6 mei Bevrijdingsfilm van Omroep Zeeland, in Simnia, 15.00u

7 mei hele dag, vanaf 10.00u Fietstocht met prijzen voor kinderen 
én volwassenen

8 mei Zing maar mee in Simnia, 15.00u

29 mei Open dag in Jügendheim, vanwege 50 jaar bestaan Duits 
vakantiehuis , Zuidstraat 23 in Westkapelle 11.00u

Vanaf 5 juli tot 29 augustus Expositie Walcheren Bevrijd

17 juli Ringrijden XL, met allerlei activiteiten er om heen., Markt, 
Polderhuis, Westkapelle 09.00u

21 juli Wielerdag met allerlei activiteiten “ op wielen”; afsluiting 
met Stratenloop en Wielerkoers Westkapelle, Markt, Polderhuis, 
Westkapelle 11.00u

28 juli Zee en dijkdag, met o.a. strandjutten met Theodoor de 
Strandjutter, Strand, Polderhuis, Westkapelle 10.00u

4 augustus Traditiedag met allerlei activiteiten, Polderhuistuin, 
Marktplein, Westkapelle 10.00u

25 augustus Zeeuwse dag met allerlei activiteiten, Polderhuistuin, 
Marktplein, Westkapelle 10.00u

1 september Zwervend aan zee, schoonmaakactie en themamiddag 
“Beschermers van de zee”, Strand, Polderhuis 10.00u

Vanaf 4 september expositie Piet Kooijman

Autobedrijf
Erkend apk-keuringsstation!

Verkoop en reparatie van alle merken!
Gespecialiseerd in Opel en B MW !

Bedrijventerrein Molenweg 74, Zoutelande
Telefoon: 0118 - 56 12 76

Email: autooreel@kpnplanet.nl
Internet: www.autobedrijforeel.nl

H O O F D S P O N S O R

H O O F D S P O N S O R

Lianne bedankt

Het Polderhuis Blad bestaat in mei 10 jaar.
Al die jaren heeft Lianne van Klinken
het blad professioneel opgemaakt,

op vrijwilligersbasis.

Dank je wel Lianne!!!!
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