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Polderhuis en het onderwijs

De afgelopen maanden was het regelmatig erg
druk in het Polderhuis. Er zijn vooral veel scholen op bezoek geweest. Dat is natuurlijk een
prima ontwikkeling! Bijzonder was de samenwerking met de Christelijke Scholengemeenschap Walcheren. Daarvan zijn zeven klassen
geweest die een speciaal programma hadden.
Naast een museumbezoek met opdrachten en
een buitentocht met opdrachten, was er een
lezing van Hans Sakkers over de bevrijding van
Walcheren. Veel leerlingen hebben in het kader
van het project Oorlog en Vrede een grootouder geïnterviewd over de oorlogsperiode.
Hieruit zijn zes leerlingen gekozen van wie het
interview nu is opgenomen in het museum.
Een van de leerlingen was William Dronkers,
hij heeft zijn opa gesproken. De zes interviews
zijn opgenomen in het project Memories to
Share. Dit project trok de aandacht van de
pers, TV en kranten, ze waren er allemaal.
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Polderhuis
en Simnia

Openingstijden Polderhuis
tot en met 2 november elke dag
van 10.00 tot 17.00 uur.
( 0118 570700
email info@polderhuis.nl

Het Polderhuis heeft ook
samengewerkt met Zorgcentrum Simnia. Op 27 april
werd de Bevrijdingsweek
geopend in Simnia met de presentatie van de
nieuwe Fiets en wandelroute “Waterloop” en
de opening van de expositie Walcheren Bevrijd. Op deze expositie waren niet alleen foto’s te zien, ook hadden de verzamelaars Arie
van Sluijs, Ton Walthuis en Ivo van Beekhuizen
een leuke expositie ingericht met objecten uit
de bevrijdingstijd. Deze expositie komt in zijn
geheel naar het Polderhuis van 5 juli 2010 tot
29 augustus 2010.
In de bevrijdingsweek verzorgde de heer Vader
een lezing over de oorlogsjaren van Walcheren, er was een film van Omroep Zeeland en er
waren meer activiteiten. Alle activiteiten waren
ook open voor bezoekers van buiten Simnia.
Na afloop hebben we met elkaar geconstateerd dat het een erg goede samenwerking
was en dat we met elkaar een heel leuke
periode hadden. Hoogtepunt was de afsluiting
met Zing maar mee.

Uit het Gastenboek
Wie zijn ogen sluit
voor het verleden
kan ook niet kijken
naar de toekomst.
Daarom moet dit
museum blijven!!
Een heel mooi en
interessant museum
Eline.

HOOFDSPONSOR
Zin in een lekker bakje koffie???
---GRATIS BOLUS--bij de bestelling van een kopje koffie of thee tegen
inlevering van deze bon. Maximaal 2 personen per bon
Geldig tot 31 augustus
2010, niet geldig op
zon- en feestdagen.
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Ergens gelezen

In het vorige Polderhuis Blad stond een verhaaltje onder de kop “Ergens gelezen”. Het
stuk kwam uit een agenda met als titel “De
dodenvaarders van Westkapelle”. Wij vroegen u om een reactie. Marjan Brasser vertelde
dat het kwam uit het de roman Wier van Jan
Campert. Daar staat dit verhaal in als deel van
het grotere verhaal, het boek is geschreven in
1935. Bedankt!

Evenementenstichting en
Polderhuis

Een derde samenwerkingsproject is de samenwerking tussen de Wasschappelse Evenementen Stichting en het Polderhuis. Voor de
komende zomer hebben we de krachten gebundeld en bieden we samen het programma
Woensdag Westkapelle aan.
Elke woensdag vanaf 21 juli tot en met 1 september bieden we een leuk programma voor
jong en oud, voor Westkappelaars en toeristen. De periode begint echter met een uitbreiding van het evenement Ringrijden op 17
juli. Op pagina 8 kunt u meer lezen over alle
evenementen, ook die alleen door het Polderhuis zijn georganiseerd of waar het Polderhuis
gastheer is.
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

stenaar gemaakt (Rob’s Propshop) met behulp
van foto’s van de door ons gewenste houding.

Dijkwerker in spé

Ook de kleding gaat naar de kunstenaar in
Purmerend. Van de kleding hebben we alles,
dat wil zeggen behalve een stel ouderwetse
gedragen klompen. Niet schoon en netjes maar
bijna nog in de klei….. Wie heeft er nog een
paar staan voor dit doel (zonder gaten in de
onderkant) en een gemiddelde maat? Graag
afgeven in het Polderhuis.

Jugendheim bedankt
Westkapelle

Op de receptie, na de Open Dag van Jugendheim op 29 mei, kregen Jan en Ada een
cheque van € 1.500,00 voor het Polderhuis.
Op deze manier wil de Evangelische Kirchengemeinde Saarn, Jugendheim Westkapelle
gGmbH de mensen uit Westkapelle bedanken voor de 50 jarige vriendschap. Ze hebben
gekozen voor het museum omdat zij het werk
van het Polderhuis belangrijk vinden voor
de toekomst en voor de voortzetting van de
vriendschap. Zij willen € 500,00 bestemmen
voor de Liberty Bridge en € 1.000,00 voor het
museum ten behoeve van de vaste expositie.
Op deze plek willen we hen hartelijk danken
voor de gift en het vertrouwen in het Polderhuis.

Opbrengst veiling voor
dijkwerkerspop

Wie het museum regelmatig bezoekt weet dat
we vier bijzondere karakterpoppen hebben.
Twee boerenvrouwen (een boven en een bij de
noodwoning beneden) en twee mannen (een
Engelse en een Duitse soldaat). Al vanaf de
opening van het museum stond hoog op het
verlanglijstje een vijfde pop: een dijkwerker.
Maar die zijn erg duur. Staf en bestuur van
het Polderhuis hebben besloten om de volledige opbrengst van de veiling voor dit doel te
besteden. Hiermee is de pop een gift van alle
mensen die met de veilingopbrengst ons hebben geholpen. De pop wordt door een kun-

Adriaan Virulystraat 19
4361 GA Westkapelle
Mob: 06 53170380
Uit het Gastenboek
Museum om trots op te zijn!
Doeke Roos jr. en Marian Roos –Hoolwijk.
Een brok in je keel, van zo veel ellende en hoe
prachtig het herstel. Zo is Holland op zijn best.
Een Rotterdammer.
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Bouwen aan de
Liberty Bridge

Velen hebben al gezien dat de heiploeg, aangevuld met enkele ‘specialisten vrijwilligers’,
regelmatig werkt aan de brug tussen de tank
en de museumtuin. Met groot enthousiasme
doet men werk dat de meesten tot dan toe alleen maar van veraf hebben gezien. En dat allemaal in hun vrije uren. Een groot compliment
voor alle bouwers is wel op zijn plaats.
Bijzonder is ook dat de vrijwilligers mede bepalen hoe de brug er uit gaat zien. Hij is namelijk
niet door een architect getekend, maar al overleggende en kijkend naar beschikbare materialen is het ontwerp ontstaan. Zelfs tijdens de
bouw verandert men regelmatig dingen als dat
in het werk beter uitkomt. Er ontstaat nu een
brug die men gerust kloek mag noemen. Boze
tongen beweren zelfs dat de tank er elke week
over heen zal rijden.

De brug geeft dan ook na jaren nog geen
krimp zegt men. Feit is wel dat volgens velen
deze brug uitstekend past bij ‘den diek’. Omdat vele delen van de brug te zwaar zijn om
met de hand te tillen zijn we sterk afhankelijk
van de bereidheid van ‘onze’ kraaneigenaren
Adrie Lievense en Jan-Willem Minderhoud.
Buitengewoon wat deze mensen voor ons betekenen op hun vrije avonden en zaterdagen.

Terwijl er stevig wordt doorgewerkt komen er
af en toe ook komische momenten voor. Zo
liet bij het boren van soms ruim 3 meter diepe
gaten voor de staanders van de brug, één van
de helpers zijn spade in het gat vallen. Onder
veel hilariteit liet men de onfortuinlijke man
onderste boven in het 50cm brede gat zakken,
alleen vastgehouden aan zijn benen.

Hij kon echter de spade net niet te pakken
krijgen. Uiteindelijk is de spade heel voorzichtig uit het gat gevist met een schop met zeer
lange steel.
Indien voor de veiligheid nodig wordt het
fietspad onder de brug met hekken en borden
gesloten verklaard voor het verkeer. Fietsers,
skeelers en wandelaars moeten dan even voorlangs om het museum.
Tot ergernis van de bouwers blijken hele
horden mensen zich toch langs de hekken te
wringen en over het fietspad te komen. Ze
beweren dan doodleuk dat ze niets van een
omleiding hebben gemerkt. Hoe bestaat het,
vraag je je dan af. Maar dat soort ergernissen
zijn weer snel vergeten als aan het einde van
de dag gezien wordt hoe ver men weer opgeschoten is en men tevreden naar huis gaat. Op
naar de officiële opening van de brug op
23 juli a.s.!
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Opening 23 juli
Liberty Bridge

Op vrijdag 23 juli wordt de Liberty Bridge
geopend. Deze brug verbindt de tuin van het
museum met de dijk en het tankmonument.
Deze brug is tot stand gekomen dankzij donaties uit binnen- en buitenland.

Vele vrijwilligers en een aantal Westkappelse
bedrijven hebben hier hun bijdrage aan gegeven.
De feestdag start om 13.00 uur met de
opening van het “lunchplein” in de feesttent. Deze tent komt naast het Polderhuis
te staan. Behalve de kraampjes met lekkere
lunchhappen zijn er ook een paar kraampjes
met demonstratie kantklossen en blokjes bakken, informatiekramen van onder andere het
museum Wings to Victory. Iedereen kan met
elkaar en met veteranen van de lunch genieten, in de feesttent of op het terras. Er zijn
lunch/consumptie munten te koop. Om 15.00
uur is de officiële opening van de brug. Om
19.00 uur opent het “eetplein” weer met allerlei lekkernijen. U kunt er een volledige maaltijd
samenstellen. “Uit eten” met een tuinfeest
voor iedereen die er bij wil zijn. Medewerking
van de muziekgroep Crazistance, ook zij beginnen om 19.00 uur.

Liberty bridge, met prachtig weer. Dit was
volgens mij wel een kiekje waard in de krant
(want ja die moet ook gevuld worden). Na een
belletje met de PZC, zeiden ze dat ze een dag
later iemand langs zouden sturen. Die vrijdag
kwam de fotograaf, het was een bekende, een
pro-Westkappelse fotograaf Ruben Oreel die
voor de PZC een mooie foto schoot. Eigenlijk
schoot hij 2 foto’s maar 1 was niet te zien in de
PZC maar nu wel in het Polderhuisblad.

Een enkele week later bezoekt een school van
het middelbaar onderwijs het Polderhuis. Er
is die dag ook een gastonderwijzer voor die
school. Die in de ontmoetingsruimte een gastles
geeft over de 2e wereld oorlog. Deze man met
de naam Hans Sakkers (auteur van verschillende
boeken en historicus) geeft de kinderen inzicht
in hoe het allemaal is gegaan gedurende de 2e
wereldoorlog. Na de gastlessen neemt hij nog
een kijkje bij de bouw van de Liberty Bridge.
Enige momenten later komt hij terug, hij heeft
bij 1 van de palen van de Liberty Bridge een
huls gevonden. Het blijkt een lege patroon te
zijn van een K98. “Dat is toch wel bijzonder!”

De catering van de dag is in handen van
het Kasteel van Batavia en Brasserie
de Fontein. Eet smakelijk allemaal!

Bijzondere gebeurtenissen
bij de Liberty Bridge

Mannen van de Heiploeg waren druk bezig
geweest met de voorbereidingen voor de
bouw van de Liberty Bridge. Ze waren bezig
met de zware houten palen te zetten en tevens
waren er nog andere vrijwilligers bezig om de
overkapping voor het terras erop te zetten.
Dit was een bijzonder schouwspel, ongeveer
10 vrijwilligers die bezig waren, een groepje
met de overkapping en een groep met de
4
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Ingezonden stuk

Gelukkig hebben we dorpelingen die af en toe
de pen grijpen om hun herinneringen met ons
te delen. Een van die mensen is Ko Stroo. De
onderstaande bijdrage had hij al eerder ingestuurd, maar door ruimtegebrek was het steeds
blijven liggen. Dus Ko, hierbij alsnog je verhaal!
“Naast het verhaal in “het Polderhuis Blad”
nummer 13 maart /april2002, over de stranding van de schoener “Vestland” op het
bankje van Zoutelande in november 1925,
gezien vanaf Westkapelle nu een verhaal over
hetzelfde onderwerp gezien vanaf Zoutelande.
Op diezelfde dag hoorde ik ‘s morgens van
mijn vader dat er een driemaster schoener was
gezonken op “ de bank” in de buurte van de
spitse boeie bie Dishoek. Ik was nog maar 5
jaar oud en moest lekker nog niet naar school
en had dus de volle tijd om naar “de bôôt
op de bank” te gaan kijken. Alleen drie hoge
masten boven water met dwars ra’s en veel
touwen. Prachtig!
Van lieverlee verdwenen touwwerk en ra’s, een
mast, later nog één en op den duur stond er
alleen nog één kale stok de lucht in. Hoe lang
dat allemaal heeft geduurd weet ik niet, maar
op een keer: “De leste mast is ook weg”.
Enige tijd later kwam m’n vader weer thuis
van zijn ochenrondje: “De mast is annekomme
mee een stik van den opbouw, net in “t rek
recht vo ons. Di waere a Wasschappelaers bie,
die ’t evonde en annegeven oa bie de burgemeester – strandvonder. Dat genoemde “rek
recht vo ons “ is nu strand no.1 bij Hotel Haga.
Dat was toen nog niet zo. De strandvonder
besliste dat de mast en een stuk of wat van de
mooiste balken voor de strandvonderij geborgen moesten worden en “de rest kan ik niet
gebruiken”. Dit betekende dat het de vinder
was, maar dat werd niet uitgesproken.
De mast werd met mankracht vernuftig over
den dûûne gerold en op het vroon achter
gelaten. De balken werden bij de strandvonder
geborgen en tegen de gevel van zijn schuur
geplaatst, in afwachting van de openbare
verkoop, tegelijk met de mast. De buit van

de vinder werd met één van de eerste Wasschappelse vrachtauto’s naar zijn bergplekken
gebracht. Heel wat mooie grijs geschilderde
plankjes en nog een klus kachelout.
In de volksmond deed het de ronde dat de
strandvonder op zijn vraag aan de vinder/ aangever, waar om hij daar liep in de nacht, het
antwoord kreeg: “ Ik kon nie slaepe wan ik ô
zo’n tandpiene en toen docht ik van erremoe:
‘k gae mé is een ende langs ’t strange ik ken
toch nie slaepe. Wie weet nog wie die vinder/
aangever is? Vee succes gewenst me eel de bedrievigheid van ’t Polderuus en de groete nisse
van Ko Strôô.
Vroeger: An ’t Vrôôn Zoetelande
Tegenwoordig: Simnia Domburg.”

Minicamping de vuurtoren is uitgebreid!
Vanuit de Noordweg is sinds vorig jaar een
grondwal te zien aan de zuidkant, achter de
boerderij van fam Cijsouw, Prelaatweg 1.
De grondwal is aangelegd als windvanger
rondom de uitbreiding van minicamping de
vuurtoren. De camping is gegroeid van 15
naar 25 grote kampeerplaatsen van 350 m2,
onze doelgroep zijn natuurliefhebbers vanaf
middelbare leeftijd. Speciale ingrediënten
zijn het natuurinformatiepunt, de was- en
drinkplaats voor (trek)vogels en de natuurexcursies die worden georganiseerd., o.a.
in samenwerking met het Polderhuis Verder maken een nieuw sanitairgebouw, een
nieuwe parkeerplaats en een website het
plaatje compleet.
(www.minicampingdevuurtoren.nl)
Wilt u eens een kijkje komen nemen ‘aan de
andere kant‘ van de grondwal?
Dat kan, graag even een telefoontje van
tevoren! (0118-571368)

Gevonden stuk

Willie Kaland bracht ons kort geleden een
stukje papier met daarop een verhaal van Lou
de Stierboer. Ze was aan het opruimen, en
zo vind je nog wel eens wat. Weggooien kan
altijd nog, dus bracht ze het bij ons. Het is al
lang geleden getypt, misschien wel vóór de
oorlog. Als je het leest vraag je je wellicht af of
het Wasschappels is. Wij denken van wel, als je
ervan uit gaat dat er altijd mensen zijn die beter kunnen praten als schrijven. Dus lees maar
door de eventuele fouten heen en geniet van
het verhaal. Mocht je zeker weten dat het een
ander dialect is, dan horen we dat ook graag.
5
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integer ervaren bereikbaar

Bezoekadres:
Badhuisstraat 181
Postadres:
Postbus 181
4380 AD Vlissingen
t (0118) 418 110
f (0118) 411 599
notarissen@sauerenoonk.nl

“’T Verreke.

w w w . s a u e r e n o o n k . n l

Toen ak nog een klein joentje was, zo’n ventje
van een jaer of tiene, hienk op schole op
Waschappel. Op een ochen zei de meester,
huus noe moete julder is een opstel mèke.
Je moete zelf mè wete oe of ’t moe ore, mè
’t moe over ’n mens, ’n beest of een dienk
gè. Vol hoeje moed gien’k ni ruus toe, en ’k
docht drek da zak is an één van m’n broers
vreage. Mé de neanen vô den anderen ô gin
tied natuurlijk. D’n oudsten mog even Wanne
Versluus ni ruus brienge, ook roor wan’t wa’s
hlad gin vermielje. D’n anderen mog is even an
z’n nieuwe knienekot timmere en m’n zuster ô
ook gin tied wan die scharrelde mee een vent
die op staduus zit, hemeente bode was ‘n en
ôôk omroeper,divan was ‘n oaltied zô schor
as ’n puut. Affijn zo scharrrelde ‘k van din
éénen ni den anderen, en di kwam ‘k langs ’t
vaerkenskot van Lou de Stierboer. En ‘k oorde
een verreke knorre, dat beest brocht mû op
’n bedienksel om een opstel over ’t verreke te
maeken. Noe moete julder mè is luustere wat
of ’k di van t’rechte brocht è.

’t Verreke.

Een verreke is vôrnèmelik hemaekt van spek
en amme. Amme da’s lekk’re spek. Da’s an
d’achterkant van’t verreke vast e maekt, omdat
‘m der zelf nie zou kunne ete. Je kunt oaltied
zie wi of d’achterkant is omdat ten di nie mee
knort. Recht tehen over d’achterkant is de voorkant. En di zit z’n kop an gemaekt en di eten
mee. Een verreke ei 12 pôten: 2 an de voorkant,
2 an de achterkant, 2 an de lienkerkant, 2 an de
rechterkant en op iederen oek een.
Rond dat verreke zit ’n vel mee aer, di meake
ze tannebossels en scheerkwasten van. In’t
verreke zit ’n blaeze di kèje zo lekker mee
voetballe en koenkel potten van maeke. Mè ik
behriepe nie oe of ze de blaeze de’r in ekrege è
wan di at ’n deur moet is mè zo grôôt ( rondje
met de vingers maken).
Mee de dearmen ist roor gesteld, ast verreke
leeft zitte de derremen in ’t verreke, mè as
’n dood is, zit ’t verreke in de dearemen. Een
verreke dat elemaele deur mekore geroerd is
noeme ze zult. Soep van ’t verreke êêt snert ,
di doe ze ôltied de pootjes in en daerom reak
je ‘r zo van an de lôperie. Een lekker stik van ’t
verreke eet krippe. Di bin verschillende soorten
verrekens, een êêlen groten êêt een zwien,
een verreke di at een boer joenge verrekjes bie
eit êêt een zeug. Mè die verrekjes da’s goed
oor, die trokke de knoppen van d’r moeders
jas, of biete in d’r bûûk, ze êête dirrom speen
verrekens, omdat ze zo te keer hè. O ja noe
bin’k nog glad verhete dat er nog een staert
an d’achterkant van ’t verreke zit, die is vast
hemaekt di wi dun mee schiet .Ik bin blie dat
er verrekens bestae, wan kriege oenger en
moeder ei beloofd dat as voader tuus komt
ête me brûnebônen mee spek. Di snie moeder
dobbelsteenjes van en dan kriege me ieder
even vee. En die zweertjes die kreake zo lekker
weetje. En noe is’t uut. Dat was noe een opstel
over ’t verreke van: Lou de Stier boer.

Even gaan rommelen

Rommelmarkt Voetbal Vereniging de Noormannen. Zaterdag 3 juli 2010, op de Markt in
Westkapelle van 9.00 uur - 15.00 uur.

Even kunst gaan snuiven

Foto Neeltje
Flipse-Roelse

De Wasschappelse Teken en Schildersclub
houdt haar jaarlijkse expositie in Westkapelle
Herrijst. Stichting Cultuurbehoud Westkapelle
levert ook een bijdrage met foto’s van Leo
Jobse. U kunt de expositie bezichtigen op 1,
2, 3 en 5 juli tussen 16.00 en 21.00 uur. Op
zaterdag 3 juli, tijdens de Rommelmarkt, opent
de expositie al om 10.00 uur.
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Uit het Gastenboek
Heut ist ein schöner Tag! Wir waren hier!
Seit jahren wollten wir dieses Museum besuchen!
Hier ist es intressant, aber unsere Stimmung ist
auch bedrükt über soviel Leid. Danke, das die
“Deutschen” heute so nett aufgenommen werden.
Wir waren hier: Werner, Christiane, Maria,Peter
und Dennis.
Wat mooi dat ik na 30jaar mocht leren hoe ’t
zat van de dijkdoorbraak in Westkapelle, wat
m’n vader me ooit hier op m’n 10e jaar vertelde.
Bedankt daarvoor!
Sylvia Versteeg Noord-Scharwoude.
Bijzonder indrukwekkend. Wat ons betreft een
redelijk onbekend stuk geschiedenis. Ongeloof
hoeveel deze bevolking heeft moeten offeren voor
de bevrijding.
Fam. Pelman, Groningen

Wisselexpositie
Piet Kooijman
september/oktober 2010
Begin september 2010 (een exacte begin- en
einddatum is momenteel nog niet vastgesteld)
wordt er een nieuwe expositie ingericht in de
ontmoetingsruimte van het museum. Dit keer
willen we aandacht besteden aan de schilder/
kunstenaar Piet Kooijman.
Piet, geboren op 17 december 1957 groeide
op in Den Haag. Hij is de zoon van Marie
Kooijman-Lievense en haar overleden man Piet
Kooijman. Als kind al was hij een begenadigd
tekenaar en, zoals zijn moeder vertelde: “hij
had altijd potlood en papier onder handbereik.”
Omdat hij niet aan het arbeidsproces kon
deelnemen heeft hij zich, in zijn eigen tempo,
volledig kunnen toeleggen op zijn tekentalent,
waarmee hij vaak prijzen in de wacht sleepte.
De laatste jaren van zijn leven woonde en
werkte Piet in Westkapelle, waar hij zijn dromen en fantasie aan het papier toevertrouwde.
Op 13 juli 1984, slechts 26 jaar oud, is Piet
overleden. Samen met de familie willen we
deze expositie inrichten met zijn tekeningen en
surrealistische schilderijen die hij heeft nagelaten.

Samenwerking tussen
Minderhoud Wonen en
het Polderhuis
In een vorige uitgave van het Polderhuisblad
heb ik een stukje voorgeschiedenis van Minderhoud Wonen uiteengezet.
Deze keer wil ik het hebben over de “toevallige” samenwerking die ontstond tussen
Minderhoud Wonen en het Polderhuis.
Op de vergadering van de ondernemersvereniging Westkapelle ontmoette ik Ivo en
Ada.
In mijn enthousiasme vertelde ik over de vrolijke voorjaarsdagen die we zouden houden.
Dit zijn dagen waar iedereen (eigenlijk altijd
hoor) vrijblijvend binnen mag komen wandelen en we iets extra’s aanbieden.
B.v. een extra korting, een presentatie, een
hapje en een drankje. Deze keer hadden we
ook een schilderes Elly van de Ree uit Middelburg uitgenodigd. Elly zoekt mosselen op
het strand van Westkapelle en schildert hierin
prachtige taferelen van ’t strand, de vuurtoren, kindervoorstellingen enz.
Nieuwsgierig gemaakt kwam Ada tijdens de
vrolijke voorjaarsdagen binnen wandelen en
was ook meteen enthousiast over de mosselen van Elly. Ze zag gelijk mogelijkheden voor
’t Polderhuis. Wie nieuwsgierig geworden is:
Elly van de Ree zal van de zomer op verschillende markten bij ’t Polderhuis aanwezig zijn
om haar kunstwerkjes te demonstreren en
te verkopen. Zo zie je hoe enthousiasme kan
leiden tot samenwerking en tevredenheid.
Dit is ook het motto van Minderhoud Wonen: wij staan met veel enthousiasme voor
u klaar om u met onze vakkennis bij te staan
zodat u een tevreden klant wordt!!!! Tot de
volgende keer!
Namens Minderhoud Wonen,
Marja Minderhoud
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Datagroep Polderhuis

De datagroep doet veel werk achter de
schermen zoals het fotograferen en registreren
van de voorwerpen die in het museum liggen. Maar ook de verzameling kranten uit de
oorlogsjaren horen daar bij (project Krant op
tafel). En natuurlijk bijdragen aan de website
van het Polderhuis, waar je foto’s van evenementen en de Liberty bridge kan vinden.
De Memories to share-zuil kent iedereen
inmiddels wel dankzij de aandacht in de pers
en op de lokale televisie, of omdat je hem zelf
hebt gezien en er mee gespeeld hebt. Sinds
kort is daar een uitbreiding op gekomen van
leerlingen van Chistelijke Scholengemeenschap
Walcheren, die hun opa of iemand anders
hebben geïnterviewd over de oorlog. De datagroep heeft daar ook aan meegewerkt, met
name om de techniek te laten werken.
Met de invoer van de gegevens van de museumvoorwerpen zijn we inmiddels een heel eind
gevorderd, maar klaar is het nog niet. Bovendien gaan we ook nog de fotoverzameling van
het Polderhuis in de computer invoeren, en dat
zijn al gauw meer dan 2000 foto’s. Kortom:
werk genoeg! Daarom zijn we nog op zoek
naar een vrijwilliger die ons daar bij wil helpen.
Als je zin en tijd hebt meld je dan aan bij het
Polderhuis.
Het boek ‘Het vergeten bombardement’ over
Middelburg 17 mei 1940 onder redactie van
Peter Sijnke is nu ook in het Polderhuis te
koop.
Prijs € 29,50

Zomerevenementen in en
rond het Polderhuis
zomer 2010
Donderdag 15-7-2010
Tuinconcert OKK / ONDA
In de tuin van het Polderhuismuseum vanaf
20.00u het jaarlijkse gezamenlijke buitenconcert van de muziekverenigingen uit Westkapelle en Rithem.

de Rabobank en in de tuin achter het Polderhuis, 11.00-17.00u. In de tuin vindt u de Blokjesploeg, OKK bakt Smouters, de Wereldwinkel
staat er en Stichting Bunkerbehoud. Ook is er
ijs te koop. Bij de Rabo staat onder andere Unicef met allerlei spulletjes en Pannen&Koeken
verkopen wafels aan de kraam. Naast het Polderhuis een springkussen Beestenboel en een
in het dorp Speurtocht Beestenboel, vanuit het
Polderhuis (11.00 tot 16.00u). De dag wordt
afgesloten met een traditionele zangavond
“Zing maar mee” van 20.00u tot 22.00u in
Westkapelle Herrijst op de Markt.
Woensdag Westkapelle 21-7-2010
Wielerdag
Elk jaar is er in juli een stratenloop en een
wielerronde, dit jaar voor de 35e keer. Om
de dag te versterken zijn er op deze woensdag meerdere activiteiten “op wielen”. We
beginnen met de dorpswandeling met gids
om 10.00u vanuit het Polderhuis (liefhebbers
mogen dat best op hun eigen rolschaatsen of
skeelers doen, om in het thema van de dag te
blijven). Met de fietspuzzeltocht “Waterloop”
vanaf 11.00u, met opdrachten voor onderweg,
zijn leuke prijzen te winnen zijn voor zowel
kinderen als volwassenen. “Waterloop” kost 1
euro per persoon en is te koop bij het Polderhuis, VVV, Simnia, Westkaap en Scheldezicht.
Vanaf 13.00u zijn er allerlei verrassende activiteiten op wielen op de Markt, georganiseerd
door Ringrijdersvereniging en de Hengelsportvereniging.
De Stratenloop (2 categorieën) start om
18.30u op de Markt. De Westkappelse Wielerronde start om 20.15u op de Markt.
Woensdag Westkapelle 28-7-2010
Zee en dijk dag
Deze dag staat de zeedijk centraal in de activiteiten. Een dag vol activiteiten waarvoor je
op pad moet. Om 10.00u is een wandeling
met gids gepland door het nieuwe natuurgebied het Vroon, start in het Polderhuis. Ook
de dorpswandeling start om 10.00u vanuit
het museum. Museumbezoekers maken vanaf

Zaterdag 17-7-2010 Ringrijden XL
Het traditionele ringrijden wordt voor deze
dag omringd door andere extra activiteiten.
Daarom heet het voor vandaag Ringrijden XL,
Plaats van het ringrijden is uiteraard weer op
de Markt in Westkapelle. Ze beginnen al om
07.30 en ze gaan door tot circa 18.00 uur.
Moeder en kindermarkt: op het Kerkplein bij
de Moriakerk, van 11.00 tot 17.00u
Wasschappelse Actiemarkt op het pleintje bij
8
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10.00u kans op 50% teruggave entree als zij
het “Opdrachtbezoek Museum” met goed
gevolg afleggen. Zij moeten een viertal vragen over de dijk goed beantwoorden. Vanaf
11.00u zijn er de SUMMERGAMES op het
badstrand en in tuin van het Polderhuis. Leuke
en spannende beweegspelen! Vanaf dezelfde
tijd kan men de fietstocht Waterloop onder en
langs de zeedijk rijden. Ook deze keer zijn er
weer leuke prijzen te winnen.

weer gezellig druk. Het Westkappels Kwartet
brengt wat sfeer voor de rustende fietser. Met
een kopje koffie of thee en iets lekkers erbij
kan de pauze niet meer stuk.
Woensdag Westkapelle 4 augustus 2010
Traditiedag
Deze dag staat in het teken van tradities, gewoontes en terugkijken naar hoe het vroeger
was. We starten de dag met een dorpswandeling met gids; vertek uit het Polderhuis om
10.00 uur. In de Moriakerk kan men vanaf
11.00 uur een expositie van het quilten bekijken. Ook zijn er vanaf dit tijdstip allerlei activiteiten op de Markt, bij het Polderhuismuseum
en in de Zuidstraat bij Pannen & Koeken en de
Rabobank.

Theodoor in 2009

Strandjutter Theodoor gaat om 15.00u vanaf
de Joossesweg naar de zee met wie er mee wil.
Zijn zeelessen zijn erg interessant. De dag
sluit af met een demonstratie van het Wipperkanon om 19.00u bij de tank. Dit apparaat
werd vroeger gebruikt om vanaf de zeedijk en
het strand redding te brengen aan gestrande
schepen. Tot slot Zing maar mee 20.00u Museumtuin.
Dinsdag 3-8-2010
Dorpentocht thema oorlog
Op dinsdag 3 augustus gaan honderden Walchenaren en toeristen op de pedalen voor de
jaarlijkse Dorpentocht tussen 09.00 en 18.00
uur. Deze fietstocht leidt dit jaar langs allerlei
bezienswaardigheden rond de geschiedenis
van de Tweede Wereldoorlog. Het Polderhuis
is start / stop en stempelplaats dus dat wordt

Op de markt zijn o.a. de volgende oude beroepen te zien: Zeeuws houtsnijden, stoelen matten, manden vlechten, er is een touwslager,
een veldsmid en de Wasschappelse Heiploeg
geeft een demonstratie.
Ook zullen enkele Westkappelse ondernemers
zich presenteren, zoals brasserie “De Zeezot”
en vistaria “De Fontein”, de zeilmaker en
Anton Melis met leuke traditionele souvenirs.
Op het pleintje bij de Rabobank kunt u wafels
kopen bij het kraam van Pannen & Koeken. Er
staan ook een imker en een mosterdmaker.
In de tuin van het Polderhuis staan een aantal
regionale bedrijven zoals Brasser’s Korenmolen,
ijsboerderij De Koehoorn en bakkerij Koppejan.

Dag van de
traditie in 2009
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Enkele Westkappelse winkels en verenigingen
zullen aanwezig zijn en demonstraties geven,
bijv. Stichting Roos met spullen uit grootmoeder’s tijd, het Polderhuis met de verkoop van
klederdracht, er worden blokjes gebakken,
garnalen gepeld en schelpen beschilderd. Verder wordt er gekantklost en kan men zien hoe
klederdracht wordt hersteld.
Uiteraard ontbreekt ook dit jaar de taartenbakwedstrijd niet. Doet u mee? Dan mag u gratis
proeven en jureren!
Op alle markten zijn er gezellige terrasjes waar
u kunt genieten van een aangename pauze.
Tussen de verschillende kramen loopt het
traditionele Spellencircuit met oude en ludieke
spelletjes van toen. Iedereen kan meedoen! U
krijgt een stempelkaart en als deze vol is, kunt
u die in het Polderhuis inleveren voor een ijsje.
Voor toeristen op de campings aan de Joossesweg: Vanaf 11.00 uur vertrekt er een paardentram vanuit de Joossesweg naar het dorp.
Daarna rijdt de tram rond in het dorp. Dit kost
u niets; de laatste rit naar de Joossesweg is om
17.00 uur vanaf de Markt.
‘s Avonds - vanaf 19.30 uur - is er op de Markt
een show van 200 jaar Walcherse klederdracht, verzorgd door de vereniging Walchers
Kostuum. Bij slecht weer vindt dit plaats in
“Westkapelle Herrijst”.

Woensdag Westkapelle 11 augustus 2010
Dromendag
11 augustus staan dromen centraal
De wekelijkse Dorpswandeling met gids is
10.00u (vertrek uit Polderhuis). Er is Fietspuzzeltocht Waterloop vanaf 11.00u met de
opdrachten voor onderweg met mooie prijzen
om mee weg te dromen. Je kunt je droomhut
bouwen op het parkeerplein bij de Joossesweg,
vanaf 10.00u.
Op de Markt: vanaf 17.30 uur Kinderdisco en
daarna om 19.30u Karaoke (start je droomcarrière). Hiervoor hebben we een professioneel
iemand ingehuurd. Om 22.00u vertrekken we
vanaf de Markt met de Spooktocht (je nachtmerrie….) naar de Joossesweg. Om lekker te
griezelen moet je dus meegaan!

Woensdag Westkapelle 18 augustus 2010
Beweegdag
Deze dag willen we beweging. We beginnen
met de wekelijkse Dorpswandeling met gids
10.00u en diverse speurtochten vanaf 11.00u
(allebei vertrek uit Polderhuis).
Verder hebben we de Fietspuzzeltocht Waterloop vanaf 11.00u met de opdrachten voor
onderweg. Er zijn mooie prijzen te verdienen.
Voor dit seizoen de laatste keer! Spuitvoetbal
’s middags op de Markt, door de Noormannen
en de Brandweer. Verspreid op verschillende
locaties staan er springkussens.
Om 19.30 uur is er een optreden van de groep
LineDance Wasschappel met daarna een
workshop Line Dance: als u mee wilt doen dan
mag dat!
Woensdag Westkapelle 25 augustus 2010
Zeeuwse dag
Zoals elke woensdag is er deze dag een dorpswandeling onder leiding van een gids. Vertrek
vanaf het Polderhuis om 10.00 uur.
Vanaf 11.00 uur zijn er activiteiten in en
rond het Polderhuis. Een Zeeuwse markt met
demonstraties van o.a. de Wasschappelse
Heiploeg, blokjes bakken, garnalen pellen en
netten boeten. Daarnaast wordt er gequilt,
geschilderd en geboetseerd.
Te koop worden aangeboden: ijs, smouters
en wafels; Zeeuwse producten - stofcreaties,
Unicef spulletjes en sieraden.
Er is ook een kleurwedstrijd: Zeeuws Meisje.
Piet [de Gou] Minderhoud heeft een mooie
kleurplaat gemaakt en iedereen mag daar zijn/
haar artistieke lusten op botvieren. De wedstrijd is voor jong en oud en er zijn toepasse-

OKK in actie
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lijke prijzen te winnen. De kleurplaat is al vanaf
18 augustus beschikbaar bij Eurospar Minderhoud en het Polderhuis, dus u kunt er thuis al
aan werken. Uiteraard is de kleurplaat ook op
de Zeeuwse dag te verkrijgen.
Verder rijdt er een gratis paardentram van
13.00-16.00 uur door het dorp; vertrek vanaf
het Polderhuis.
Om 19.00 uur is er een demonstratie van de
KNRM bij het reddingsstation Erika.
Na afloop [21.00 uur] kunt u eventueel nog
meelopen in een lampionoptocht.

Woensdag Westkapelle 1-9-2010
Zwerven aan zee
Deze laatste woensdag van het zomerproject
Woensdag Westkapelle staat in het teken van
de zee: beschermen van alles wat leeft aan
de zee. Dit wordt op een ludieke manier met
verschillende acties gedaan.
We beginnen om 10.00u met een schoonmaakactie van het badstrand en een dijkdeel,
onder leiding van de Hengelsportvereniging.
Wielemaker BV uit Middelburg ondersteunt
deze actie met het ter beschikking stellen van
materiaal.
Vanaf 11.00u is er een wedstrijd zandfiguren
op het badstrand. Daar mag iedereen aan
meedoen. Om 13.00u gaat het over verhalen
over de zee in het Jeugdgebouw Moriakerk
(Marktplein Westkapelle), een interactief programma voor kinderen in de basisschoolleeftijd. Wie heeft er wel eens gehoord van Noach
en zijn Ark? We gaan luisteren, kijken en doen.
Heb je iets met dieren, neem een knuffeldier mee. Nieuwsgierig? Welkom! Dit is een
activiteit van de zondagsschool, die op projectbasis voor kinderen in Westkapelle activiteiten
organiseert.
En ’s middags, om 14.00 uur, dan is het het
hoogtepunt, dan moet je bij het Polderhuis
zijn. Koning Neptunus komt daar op bezoek in
de tuin met een paar heel spannende verhalen!

schilderes Charley Toorop op de dijk achter het
Polderhuis te staan. De Gemeente Veere ziet
dat wel zitten, zo bleek in dit voorjaar tijdens
een onderhoud met de toen verantwoordelijk wethouder voor cultuur. Ook het bestuur
van het Polderhuis is blij met het initiatief en
de familie van de schilderes wenst de initiatiefnemers veel succes met de realisering. De
initiatiefnemers gaan in de daartoe opgerichte
Stichting VerBEELDing Charley Toorop na de
zomervakantie hard aan het werk om de herinnering aan de beroemde schilderes gestalte te
kunnen geven.
Waarom een herinnering aan Charley ?
Charley Toorop (1891-1955), dochter van de
beroemde schilder Jan Toorop, kwam vanaf
1924 tot haar overlijden in 1955 bijna elke
zomer in Westkapelle en logeerde dan in De
Valk. Zij schilderde liever in Westkapelle dan in
het toen mondaine Domburg waar haar vader,
Mondriaan en andere bekende schilders in die
periode kwamen. Zij voelde zich in ons dorp
helemaal thuis. Veel Westkappelaars poseerden
voor haar en die schilderijen zijn nu in tal van
musea aanwezig. Nog in 2008 was er in het
Rotterdamse museum Boijmans Van Beuningen
een grote tentoonstelling aan haar werk gewijd
en die is in 2010 in Parijs te zien. Ook in het
Polderhuis zijn foto’s van haar schilderijen te
zien en te koop en in het Zeeuws Museum te

Hier moet het
komen te staan!

Er komt een beeld van
Charley Toorop in
Westkapelle
Als het aan een groep enthousiaste vrijwilligers
in Westkapelle ligt komt er zeker een beeld
van de nationaal en internationaal bekende
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Middelburg kunnen enkele “in het echt” worden bewonderd. Charley maakte Westkapelle
in ons land en ver daarbuiten bekend. Het is
toch merkwaardig dat er in ons dorp nog geen
tastbare herinnering aan haar verblijf is te vinden. Maar dat gaat veranderen!
Van belang voor Westkapelle
Onder voorzitterschap van Ans DingemanseDieleman willen Gerhard Brunsveld, Daan
Hengst, Jaap Jakobsen .Jan de Jonge, Mart
Molenaar en Hans Plasse – allen verbonden
aan de stichting - die speciale band tussen
de schilderes en ons dorp vastleggen. Door
plaatsing van een beeld op de dijk achter het
Polderhuis wordt een herinnering aan een bepaalde periode in de historie van Westkapelle
zichtbaar. Bovendien sluit het prachtig aan bij
de andere al aanwezige objecten op de dijk die
naar de geschiedenis van ons dorp verwijzen
, zoals bijvoorbeeld het geval is met de tank.
Het maakt ons dorp bekender en voor toeristen nog interessanter. Het voornemen is om
in het najaar en daarop volgende maanden de
nodige financiën bijeen te brengen en worden beeldende kunstenaars uitgenodigd hun
ontwerp voor een beeld, dat op een draagvlak
in Westkapelle kan rekenen, in te dienen. Het
vergt nog wel wat inspanningen en de nodige
tijd voordat de tastbare herinnering aan het
veelvuldig verblijf van Charley Toorop in Westkapelle kan worden bewonderd.
H.P.

HOOFDSPONSOR

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

Uit het Gastenboek
Invasiestranden in Normandië veel bekeken en
bezocht. Moeten hier ontdekken hoe erg Zeeland
(Walcheren) beschadigd is geweest. Goed om de
geschiedenis hier op zo’n indrukwekkende manier
weergegeven te zien.
Mark en Inge de Haan.
Een aparte ervaring om hier zo lang na de oorlog
opnieuw onvermoede emoties te voelen bovenkomen. Lovenswaardig instituut,
Tine Verhoek + Jan Dingelmans.
Wat mooi dat ik na 30 jaar mocht leren hoe ’t
zat van de dijkdoorbraak in Westkapelle, wat
m’n vader me ooit hier op m’n 10e jaar vertelde.
Bedankt daarvoor!
Sylvia Versteeg Noord-Scharwoude.
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Colofon
Het Polderhuis Blad
Zuidstraat 154-156
4361 AK Westkapelle
E-mail: info@polderhuiswestkapelle.nl
Website: www.polderhuiswestkapelle.nl
Rekeningnummer 11149.61.875

Uit het Gastenboek
Een boeiende kijk op het verleden van dit dorp.
De mensen verdienen respect door zoveel verliezen in al die jaren.Een mooi en helder museum
voor jong en oud.
Hartelijk dank! Hans. Marja &Hanneke van Waveren Honselerdijk.
Het was een erg interessant museum. Je kon er
Veel Leren over de oorlog en dijken in Westkapelle En de speurtocht was ook mega leuk.,ik hoop
dat we iets gewonnen hebben!
Groetjes Wesley!
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