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Samenwerking leidt tot meer publiek

Tips voor de komende woensdagen

Ringrijden XL

Woensdag Westkapelle 11 augustus 2010
Dromendag
Dorpswandeling met gids 10.00u (vertrek uit
Polderhuis). Fietspuzzeltocht Waterloop vanaf 11.00u
met de opdrachten voor onderweg met mooie prijzen.
Droomhut bouwen en vlieger maken op het
parkeerplein bij de Joossesweg, vanaf 10.00u. Op de
Markt: vanaf 17.00 uur Kinderdisco en daarna om
19.30u Karaoke (start je droomcarrière). Om 22.00u
vertrekken we vanaf de Markt met de Spooktocht naar
de Joossesweg.

Zaterdag 17 juli hebben de Ringrijders in Westkapelle
meer publiek gehad dan de afgelopen jaren. Dat kwam
niet alleen door het mooie weer, maar ook door de
combinatie met de actiemarkt en de kind- en
moedermarkt. ‟s Avonds was er een „Zing maar mee‟
zangavond met circa 100 bezoekers. De hele dag is
de moeite waard om volgend jaar te herhalen!

Wielerdag
Op de Wielerdag 21 juli waren er ook heel wat mensen
op de been. De spelletjes op de Markt
(Ringrijdersvereniging en de Hengelsport) telden vele
deelnemers. Sjeesjesrijden in een karretje van de Spar
is moeilijker dan je denkt! De Stratenloop en de
Wielerronde zelf kreeg volop belangstelling.

Liberty Bridge
Afgelopen vrijdag op 23 juli is onder grote
belangstelling de Liberty Bridge geopend.
Een samenwerkingsproject van de Royal Marines en
het Polderhuis, van ondernemers en vrijwilligers.
Het was een bijzondere dag met vele hoogtepunten.
Een dag met ontroering en met troost.
Een dag met bewondering en respect.
In het volgende Polderhuis Blad doen we uitgebreid
verslag. Op onze website (zie foto album) kunt u al
vast een impressie krijgen.

Deze week
Dinsdag 3 augustus Dorpentocht (Polderhuis
stempelplaats, met optreden van Westkappels
Kwartet). Dat belooft een leuke middag te worden!
Woensdag Westkapelle 4-8-2010 Traditiedag
Dorpswandeling met gids 10.00u (vertrek uit
Polderhuis). In de Moriakerk vanaf 11.00u expositie
van het Quilten gaan kijken.
Vanaf 11.00u zijn er allerlei activiteiten op de Markt, bij
het Polderhuismuseum en op de Zuidstraat bij Pannen
en Koeken en de Rabobank: demonstraties oude
beroepen, de grootste mosselpan ter wereld (ruim 2
meter hoog), creatieve vrije tijdsbesteding, een
traditioneel Spelencircuit met oude en gekke spelletjes
van toen, een gratis paardentram,
de taartenbakwedstrijd en vanaf 19.30u op de Markt
(of in Herrijst bij slecht weer) de show van 200 jaar
Walcherse Klederdrachten door het Walchers
Kostuum.

Woensdag Westkapelle 18 augustus 2010
Beweegdag
Dorpswandeling met gids 10.00u en diverse
speurtochten vanaf 11.00u (allebei vertrek uit
Polderhuis). Fietspuzzeltocht Waterloop vanaf 11.00u
met de opdrachten voor onderweg en mooie prijzen.
Op de Markt spuitvoetbal om 16.00u (Noormannen en
de Brandweer).
Om 19.30u groep LineDance Wasschappel met
daarna een workshop Line Dance.
Woensdag Westkapelle 25-8-2010 Zeeuwse dag
Dorpswandeling met gids 10.00u (vertrek uit
Polderhuis). Vanaf 11.00u in de museumtuin markt
met allerlei demonstraties, verkoop van Zeeuwse
producten, kleurwedstrijd “Zeeuws meisje, gratis
paardentram vanuit het Polderhuis (van 13.00-16.00u).
Vanaf 19.00u is er een demonstratie van de KNRM bij
het reddingsstation Erika.

Concert OKK op 25 augustus
Op 25 augustus, 20.00 uur, verzorgt de brassband van
muziekvereniging OKK, onder leiding van hun
enthousiaste dirigent Arian de Visser, een concert op
de Markt als afsluiting van de Zeeuwse dag. Het
programma is gevarieerd en bestaat uit lichte muziek:
Een vrolijke mars, swingende nummers als Sway en
Johnny Runner en het rock-nummer Inuendo van
Queen, maar ook muziek uit de Disney film “The Wild”
en een klassiek nummer, Concierto d‟Aranjuez. Voor
ieder wat wils dus. Bij slecht weer is het concert in
Westkapelle Herrijst.
Eerder werd in het Polderhuisblad gemeld dat OKK
een lampionoptocht zou verzorgen, maar dat is pas op
14 oktober als het „s avonds donker is.

OKK bestaat al meer dan honderd jaar. In al die jaren
is de vereniging natuurlijk veranderd, maar gebleken is
dat zij midden in de gemeenschap staat. De vereniging
is begonnen als fanfare, maar bestaat nu uit een
brassband, een drumband, een looporkest en een
slagwerkensemble. In de vereniging staat plezier
voorop. Zowel plezier in het muziek maken als de
gezelligheid onder elkaar.
Vele malen per jaar verzorgt de vereniging optredens.
Het gaat dan vooral om concerten en rondwandelingen
bij diverse gelegenheden. Dat varieert van serieuze
optredens, zoals bij herdenkingen of kerst tot vrolijke
optredens bij jubilea of Sinterklaas. OKK hoopt die rol
nog heel lang te kunnen spelen.
Op 25 augustus kunt u komen luisteren, om 20.00 uur
op de Markt in Westkapelle. En mocht u er wat voor
voelen om ook muziek te maken, neem dan gerust
contact op met één van onze bestuursleden. We
kunnen nieuwe leden goed gebruiken!
Secretariaat, e-mail: okk@zeelandnet.nl of
telefoonnummer: 0118 – 571775,
www.okkwestkapelle.nl

Polderhuis Westkapelle
Zuidstraat 154-156
4361 AK Westkapelle
0118 572301
www.polderhuiswestkapelle.nl
info@polderhuiswestkapelle.nl

Fietstocht Waterloop
Elke dag kun je de nieuwe fietstocht maken. De tocht
is ongeveer 16 kilometer lang en er zijn zes
stempelplaatsen: Polderhuis, Westkaap, Simnia,
Scheldezicht en de VVV kantoren in Westkapelle en
Domburg.
Onderweg kun je 9 vragen maken. Als je ze alle 9
goed hebt, dan maak je kans op één van de zes mooie
prijzen. De tocht kun je kopen op alle stempelposten
en kost 1 euro per persoon.

Woensdag Westkapelle 1-9-2010 Zwerven aan zee
10.00u Schoonmaakactie van het badstrand en een
dijkdeel, onder leiding van de Hengelsportvereniging.
11.00u Wedstrijd zandfiguren op het badstrand.
13.00u kun je luisteren naar verhalen over de zee in
het Jeugdgebouw Moriakerk (Marktplein Westkapelle)
15.00u Koning Neptunus op bezoek in de tuin het
Polderhuis met een paar heel spannende verhalen!

Bedankt
Alle ondernemers en
verenigingen die dit jaar
hun best hebben gedaan
voor een leuk en creatief
evenementenprogramma!

