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Opening Liberty Bridge

De opening van de Liberty Bridge was een
nieuw hoogtepunt in de geschiedenis van het
museum. Het was een enerverende dag, niet
alleen die dag maar ook de maanden ervoor
toen de bouw van de brug langzaamaan
gestalte kreeg. Veel mensen dus ook veel
meningen, de één vind het prachtig de ander
wat minder, maar de Royal Marines en het
museum zijn zeer content met deze aanwinst.
Ontzettend veel mensen hebben hun
medewerking hieraan verleend.

september 2010
Redactieadres: Kon. Julianastraat 19, 4361 EA Westkapelle

weer spic en span te maken,
Openingstijden Polderhuis
de donateurs, de bedrijven
tot en met 2 november elke dag
die ons gesteund hebben,
van 10.00 tot 17.00 uur.
Kasteel van Batavia voor de
( 0118 570700
lunch, Brasserie de Fontein
email info@polderhuis.nl
voor het diner.
En natuurlijk de spuitgast die er voor zorgde
dat het gras boven het namenplateau er als
een strak tapijt bij bleef liggen, ondanks de
eigenwijze mol die elke nacht weer een hoop
grond naar boven duwde.
Kortom iedereen die heeft bijdragen om deze
dag tot een succes te maken op welke manier
dan ook. Het was GRANDIOOS!!!
Op de website van het museum kunt u nog
eens terugkijken in het fotoalbum. Voor
wie geen computer heet: op pag. 4 ziet u
nog een aantal bijzondere foto’s van de
openingsceremonie.

Nieuwe expositie
Major Generaal Rose spreekt een dankwoord uit.

Bedankt: de Wasschappelse Heiploeg, de
individuele timmermannen, de mensen die
de tent hielpen opbouwen en afbreken, de
bediening, de afwashulp, de muntenverkopers,
de 3 ‘tijdelijke vrijwilligers’ die achter de
tap stonden, de mensen die de verlichting
aangebracht hebben, de mensen in
de kramen, de schoonmaakploeg die
zaterdagmorgen om 9.00 uur present was
om de ontmoetingsruimte en de toiletgroep

HOOFDSPONSOR

Van 4 september t/m 7 november 2010
hebben we de expositie “Een korte droom”
in huis. Dit zijn tekeningen en schilderijen van
de veel te jong overleden kunstenaar Piet
Kooijman jr. (1957-1984).
Piet is geboren in Den Haag met een hartlong-afwijking en weet dat hij niet oud zal
worden. Zijn moeder Marie Kooijman-Lievense
is een Westkappelse. Alle vakanties brengen ze
door op camping ‘De Boomgaard’.
Al jong blijkt Piet een grote gave te bezitten
voor tekenen. Altijd heeft hij potlood en papier
onder handbereik. Zijn tekenleraar op de
LEAO in Den Haag, de heer Mandos, ziet wat
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Tegen inlevering van deze bon ontvangt u:

---GRATIS DESSERT NAAR KEUZE--Bij uw bestelling van een voor- én hoofdgerecht. Maximaal 4 personen per bon. Niet geldig in combinatie
met andere kortingen.
Geldig tot 31 oktober
2010
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een begaafde leerling hij in de klas heeft en
stimuleert zijn tekentalent. Voor de schoolkrant
‘Aaipoes’ ontwerpt hij een nieuwe omslag
en maakt vele illustraties. Hij wint ieder jaar
de eerste prijs bij de jaarlijkse tekenwedstrijd,
waardoor hij niet meer mee mag doen, omdat
hij te goed is.
Piet wil graag naar de kunstacademie maar zijn
vooropleiding is niet voldoende om toegelaten
te worden. Hij solliciteert bij “De Porceleyne
Fles” in Delft en krijgt een opleiding voor het
beschilderen van aardewerk.
Maar helaas houdt hij dit werk niet vol
vanwege zijn zwakke gezondheid. Het tekenen
en schilderen vormen een goed alternatief.
Hij leest en bestudeert veel kunstboeken en
raakt gefascineerd door het surrealisme. Zijn
grote voorbeelden zijn de Spaanse schilder
Salvador Dali (1904-1989) en de Belgische
kunstenaar René Magritte (1898-1967).

Westkapelle. In het ‘Kasteel van Batavia’ heeft
hij z’n eigen barkruk.
Naast tekenen en schilderen heeft muziek zijn
grote interesse. Alle melodieën die hij hoort,
kan hij zo naspelen op z’n accordeon. Hij
bezoekt regelmatig Pinkpop en is een grote fan
van The Golden Earring en The Doors.
Piet Kooijman jr. was een levensgenieter en zei
altijd: “Er heeft niemand zo’n mooie jeugd als
ik gehad”.
Op zondagmiddag 13 juli 1984 sterft Piet
onverwacht aan zijn tekentafel in de caravan.
Hij is dan 26 jaar. Zijn nalatenschap van nog
nooit eerder getoond werk is t/m 7 november
te zien in de ontmoetingsruimte van het
Polderhuis.

Het werk van Piet Kooijman is ook
surrealistisch te noemen en met grote precisie
en oog voor detail gemaakt. Hij tekent en
schildert niet de gewone werkelijkheid. In
zijn tekeningen en schilderijen speelt de
wereld van het onderbewuste en de droom
een belangrijke rol. Met onderliggende
humor heeft hij deze onderbewuste dromen
gevisualiseerd met potlood en penseel.
In 1979 verhuist het gezin van Den Haag
naar Oostkapelle, omdat in Westkapelle
geen woningen beschikbaar zijn. Piet woont
’s zomers in z’n eigen caravan op camping
‘De Boomgaard’ en maakt vele vrienden in

Krant op Tafel uitgebreid

De vaste bezoeker weet het al, in de
koffieruimte zijn er diverse grote mappen met
daarin oude kranten, krantenknipsels, affiches,
aankondigingen en zo meer. De oudste
publicatie dateert uit 1905. Deze collectie is
de laatste jaren gegroeid doordat bezoekers
gecharmeerd waren van de presentatie en
oude kranten kwamen brengen. Zo ook
de heer J.C. van Winkelen uit Serooskerke.
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Deze heer had zelfs een uitgebreid archief
met correspondentie over de bevrijding
met veteranen, Duitse archieven, diverse
organisaties en zo meer. Dit archief heeft
meneer van Winkelen aan het museum
geschonken toen hij vanwege zijn gezondheid
naar een verzorgingstehuis moest.
In het archief zaten onder andere ook
verschillende archiefdozen met (voor ons)
nieuwe kranten en knipsels. Deze zijn
allemaal opgenomen in de bestaande collectie
waardoor de collectie bijna verdubbeld is.
In de koffieruimte staan vanaf 12 november
tot half januari 2010 twee grote kisten met in
totaal 20 krantenmappen.
De heer van Winkelen is helaas onlangs
overleden en hij heeft ons een legaat
nagelaten van een aantal waardevolle
objecten, nog meer mappen en boeken die
allemaal bestudeerd moeten worden. Een
aantal objecten zullen in een paar vitrines te
zien zijn.

andere vaste bezoekers van ‘t Leugenkot (tot
in den treure “Joengers, moete julder noe toch
’s ôre”, maar wel exact op het juiste moment)
dan aan zijn eigen nageslacht. Of vond hij
het vinyl simpelweg niet waardig genoeg
om de eeuwigheidswaarde van de tekst aan
toevertrouwd te laten (een zeer profetische
gedachte gezien de huidige wegwerp-mp3cultuur) en was zijn actie daarom uit een
gevoel van cultuurbehoud ontstaan? Mocht
dat laatste zijn werkelijke beweegreden zijn
geweest, dat kan ik slechts concluderen dat hij
in zijn opzet cum laude is geslaagd.
R.
P.S. de mogelijkheid bestaat uiteraard dat de
mensen van “Zeeland Plat” het stukje papier
eerder hebben gevonden dan Willie”.

Reactie ’t Verreke

Drukke zomer

In het vorige nummer van het Polderhuis Blad
stond een artikeltje over ’t Verreke.
Een van de lezers (R…..verder anoniem) wil
daar graag iets over zeggen. Wij laten hem
hier aan het woord.
“In de inleiding over de door Willie Kaland
gevonden tekst (Polderhuis Blad 47 - pagina
5) wordt een reactie gevraagd op het soort
dialect waarin het betreffende ‘opstel’
geschreven is. Het antwoord daarop heb ik
niet direct, maar wel een mogelijke verklaring
waarom het een sterke gelijkenis met het
Wasschappels vertoont. De tekst is namelijk
vanuit een niet noemenswaardig van onze
taal afwijkend (Bevelands?) dialect ‘vertaald’
in het Wasschappels en is helaas niets meer
(maar ook niets minder) dan een letterlijke
optekening van een opname die te vinden
is op één van de begin jaren ‘80 verschenen
“Zeeland Plat” lp’s. Gezien de nog altijd
aanwezige belangstelling voor deze platen
(waar dacht je dat “Jewannes van der Linde”
vandaan komt?) denk ik dat mijn reactie
daarom wel één van de velen zal zijn.

Wij vinden het leuk als mensen reageren op
artikeltjes uit het Polderhuis Blad en zijn dus blij
met deze bijdrage.

Dit jaar hebben we voor het eerst de handen
in een geslagen voor een afwisselend en leuk
evenementenprogramma op de woensdagen.
‘We’ dat zijn: de Westkappelse Evenementen
Stichting, Polderhuis, Noormannen, Brandweer,
Hengelsport, Ringrijders, Zondagsschool.
De afgelopen woensdagen waren allemaal
druk bezocht en zijn derhalve een succes
te noemen. Voor volgende jaar willen we
graag opnieuw Woensdag Westkapelle als
zomerprogramma organiseren. Verenigingen
(en individuen) die zin hebben om mee te
doen mogen zich nu al opgeven!!!

Toch blijft het leuk dat de ‘vertaler’ deze
tekst blijkbaar zo goed vond dat hij het aan
papier heeft toevertrouwd. Helaas zullen we
waarschijnlijk nooit zijn motivatie hiervoor
te weten komen. Wilde hij het zelf nog
eens na kunnen lezen zonder die plaat op
te hoeven zetten of was hij meer van het
evangelistische type en wilde hij er zoveel
mogelijk anderen kennis mee laten maken?
Daarbij overigens eerder denkend aan de
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23 juli, het begin van de plechtigheden

Major John Sturgis

Ook tijd voor plezier

De openingshandeling

Samen kijken
De aalmoezenier Joe King

Alle aandacht
Kranslegging
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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

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

Nu kijken we even terug naar een paar
hoogtepunten van de andere evenementen.
Zaterdag 17-7-2010 Ringrijden XL
Het traditionele ringrijden werd die dag
drukker bezocht dan voorgaande jaren. Dat
kwam niet alleen door het mooie weer, maar
ook de combinatie met de moeder-kind markt
bij de kerk en de Wasschappelse Actiemarkt
bij het Rabopleintje en in de tuin van het
Polderhuis.
De dag werd afgesloten met een traditionele
zangavond “Zing maar mee” in Westkapelle
Herrijst op de Markt. Het was een leuke dag
en ook verschillende bestuursleden van de
Ringrijders waren erg tevreden over het totaal.
Zoals ze zeiden: “Voor herhaling vatbaar!”

Hoogtepunt en favoriet was de waterglijbaan
met zeepsop. De dag sloot af met een
demonstratie van het Wipperkanon om 19.00u
bij de tank en Zing maar mee 20.00u.

Woensdag Westkapelle 21-7-2010
Wielerdag
De middagactiviteit op de Markt voor kinderen
haalde de krant met een leuke foto: sjeesjes
rijden in een Sparkarretje.
Er waren meer leuke activiteiten op wielen,
georganiseerd door de Ringrijdersvereniging
en de Hengelsportvereniging. Zowel de
vrijwilligers als de kinderen hebben er van
genoten. De Stratenloop (2 categorieën) en de
Wielerronde werden druk bezocht.
Woensdag Westkapelle 28-7-2010
Zee en dijk dag
Op deze dag stond de zeedijk centraal in de
activiteiten. Voor kinderen was de tuin van het
Polderhuis die dag één groot speelpaleis.
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Dinsdag 3-8-2010 Dorpentocht
thema oorlog
Op dinsdag 3 augustus Gingen meer dan 3000
mensen voor de Dorpentocht op de fiets.
Omdat Polderhuis start / stop en stempelplaats
was, hebben we het die dag erg druk gehad.
OKK verkocht zich blauw aan de smouters
en hebben een topdag gehad. Met het
Westkappels Kwartet erbij werd het steeds
gezelliger en meer mensen bleven er plakken
voor een lied. Het bleek achteraf een goede
oefening voor de volgende dag: de dag van de
traditie, ook die was hééél erg druk.

Woensdag Westkapelle 4-8-2010
Traditiedag
Deze dag was een succes. Het was overal druk,
we hadden het goeie weer (geen strandweer)
en de verschillende demonstraties op de drie
locaties trokken steeds opnieuw de aandacht.
De kinderspelen (met een stempelkaart)
waren erg in trek. Meer dan honderd kinderen
deden mee met koeien melken, ringgooien,
kleefballen, sjoelen, steltlopen, visgooien,
Dialectro, houtbranden, en nog meer zotte
spelletjes. De paardentram zat ieder rondje
propvol.
De oude ambachtslieden op de Markt hadden
veel bekijks en de supergrote mosselpan trok
veel bekijks, net als de heiploeg. Iedereen had
zo iets van: volgend jaar weer, maar dan over
de hele markt, tot aan de kerk. En we hopen
dat er volgend jaar nog méér meedoen.

Wij willen graag volgende jaar weer start /
stop en stempelplaats worden. Maar dan
moet er een nieuwe themaroute komen waar
Westkapelle als vanzelf in past. Wij staan
open voor ideeën, die spelen we door naar de
organisatie (Terres des Hommes).

De TAARTEN
Dit jaar was het toch wel heel spannend, want
veel taartenbaksters waren al op vakantie!
Zou er wel genoeg animo voor zijn? Maar
gelukkig werden onze stoutste verwachtingen
overtroffen: 20 taarten werden ingeleverd!
Wat bijzonder leuk was, was dat er 12 taarten
gemaakt waren door kinderen! De één was
nog mooier dan de andere: een taart in
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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

De publieksjury deed zich te goed aan de taarten.

de vorm van een vlinder, een frambozen
roomtaart, een clownstaart, een taart met
een heuse zeemeermin er op… Maar de
allermooiste werd de winnaar: een heuse
Vuurtorentaart! Deze was gemaakt door Mick
en zijn zusje Merel Verhulst. Zij ontvingen
een prachtig kinderbak- en kookboek en een
leuke schort met allemaal taartjes er op. Alle
andere kinderen ontvingen ook deze schort,
aangeboden door Bouwbedrijf Verhage.
Bakker Maarten Pouwelse had het enorm druk
met het jureren: het valt niet mee om van
20 taarten te proeven…

werd gewonnen door Sandra Passenier met
haar prachtige en lekkere ‘cheesecake met
bosbessen en limoen’! Toen mocht het publiek
eindelijk gaan proeven. Ruim 200 mensen
wachten geduldig op de stukjes taart. En
de 20 taarten waren nog te weinig om alle
monden te vullen! De publieksprijs was voor
Jelle Janisse met zijn ‘chocoladefeest taart’
én voor Justin en Quint de Pagter die samen
met Stan Louwerse een prachtige stippentaart
gemaakt hadden. Zij gingen blij naar huis met
een stripboek over Michiel de Ruijter. Alle
deelnemers weer vriendelijk bedankt voor jullie
heerlijke taarten!
Woensdag Westkapelle 11 augustus 2010
Dromendag
11 augustus stonden dromen centraal
De dag begon met hutten bouwen. Hoewel
het bouwterrein op de Joossesweg lag, waren
er toch heel wat kinderen gekomen om te
bouwen. Ze werden enthousiast geholpen
door vaders, opa’s en een paar moeders.
Er zaten prachtige bouwwerken tussen.
Hartstikke leuk en wat de aanwezigen betrof
erg geslaagd.

Winnaars
Toch kwam hij er uit: de 3e prijs, aangeboden
door Pannen- en Koeken, was voor Linda
Minderhoud met ‘oma’s cognactaart’. De
2e prijs, een goedgevulde boodschappentas
aangeboden door Eurospar Minderhoud,
was voor Jessica Geldof met een heerlijk
‘ouderwetse appeltaart’. Maar de 1e prijs,
een dinerbon van ‘Brasserie de Zeezot’,

Ook de bolussen van de bakker gingen vlot van de hand.
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Ruben (Boogaard) maakte er ’s middags een
leuke kinderdisco van, de kinderen speelden op
de markt onder begeleiding van K3 en andere
nummers. Af en toe waagde een durfal een
dansje. De Karaoke was wat moeilijker, het
waren vooral de kinderen die de spits afbeten.
Belangstelling was wat minder, mede door
het mooie weer. De presenterende dame was
echter druk in de weer. Zij zwierde over de
markt en klampte iedereen aan om een stukje
te zingen. Maar ja, de “grote mensen” die
durfden niet zo goed.
Bij de spooktocht was het druk, daar hadden
meer “grote mensen” genoeg zelfvertrouwen.
Woensdag Westkapelle 18 augustus 2010
Beweegdag
Het was de eerste droge dag na dat zeer
natte weekend in augustus. De maandag
en dinsdag waren ook nog wat wisselvallig.
Maar woensdag gloorde de zon. Er waren
verschillende mensen die de fiets op gingen
om een van de mooie prijzen te winnen die
aan de Waterloop verbonden waren. Sommige
toeristen waren dan ook blij verrast dat ze een
prijs hadden. De presentatie van de Line Dance
leverde regelmatig een applaus op voor de
groep die pas voor de eerste keer een optreden
weggaven. We hopen dat ze volgend jaar
weer van de partij zijn.

Agenda
Van 4 september t/m 7 november 2010
nieuwe expositie “Een korte droom” Piet
Kooijman
13 oktober van 11.00 tot 17.00u Herfstmarkt
met o.a. pompoenen, tuin Polderhuis
14 oktober, Zing maar mee,
in het Jeugdgebouw 20.00u.
1 november, Herdenking landing, bij de Liberty Bridge, Polderhuis, 14.00u
1 november, Herdenking burgerslachtoffers
oktober en november 1944, Kerkhof bij de
vuurtoren, 15.30u
Van 12 november tot 7 januari 2011
expositie Krant op Tafel.
23 november, Zing maar mee,
in Kasteel van Batavia om 20.00u.

Herfstmarkt

De herfstmarkt / pompoenendag is dit jaar
op woensdag 13 oktober van 11.00 tot
17.00 uur in de tuin van het Polderhuis. Er
zijn demonstraties en verkoop van onder
andere bloemschikken, pompoenen pap en
-soep maken. Met dit jaar voor het eerst een
wedstrijd: ‘Wie maakt de lekkerste jam?’ Dit
hoeft geen pompoenen jam te zijn hoor! Ook
zijn er leuke kinderactiviteiten.
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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
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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
Redactieleden:
Museumstaf
Huisfotograaf: Jan de Jonge
Vormgeving: Lianne van Klinken,
ProGrafici, 0113 257333
Nummer 49 komt uit eind december 2010.
Sluitingsdatum voor kopij 15 november.
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