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In december 1999 kwam het eerste Polderhuis 
Blad uit. Inmiddels ligt het 50e nummer voor 
u. Weer vol informatie én met een prijspuz-
zel van Jeanine van Marion vanwege de 50e 
editie. We beginnen met een leuk bericht voor 
en over onszelf. In het jaar 2000 hebben we 
Start Effecten Donatie/Lening verkocht om aan 
een startkapitaal te komen. In 2005 zijn we 
zoals afgesproken begonnen met de terugbe-
taling van het eerste deel (20% per jaar) en elk 
volgend jaar weer een 1/5 deel. In december 
2010 zijn de laatste Start Effecten -Lening 
uitgeloot voor terugbetaling. Na 5 jaar is de le-
ning nu afgelost. MAAR we willen bij deze wel 
even alle mensen bedanken, want het grootste 
deel van het totale bedrag uit 2000 (83,4%) 
werd na uitloting omgezet in een donatie. 
Uiteindelijk is het startkapitaal dus grotendeels 
geschonken. Dank iedereen voor het vertrou-
wen bij aanvang en de waardering nu.

Bestuurslid overleden
In november 2010 is onverwachts Arie Bie-
mond overleden. Arie was vanaf het begin in 
2000 betrokken bij het museum. Als jurist en 
bankdirecteur was Arie een zeer waardevolle 
bestuurder. We zullen hem zeker missen. Zijn 
secretariaatsfunctie als bestuurder is binnen 
het bestuur opgevuld. Het bestuur gaat er 
niemand bij zoeken en blijft in de volgende 
samenstelling doorgaan: Jan van Beekhuizen 
(voorzitter), Henk Melis (secretaris), Peter 
Huibregtse (penningmeester) en Ada van 
Hoof (algemeen bestuurslid). Dit team wordt 
nu ondersteund door een vaste notulist: Ruud 
Sonius. Ruud, we willen je veel succes wensen 
met dit kwartet! 

Nieuw in de winkel
Op zoek naar een origineel 
cadeautje?
We hebben een paar nieuwe 
bijzondere producten. De  
top drie van nu:
1.  Zeeuws water in een  

paalhoofdkoker,  
€ 10,95 (een bijzonder 
zeeuws kado)

2.  Na 1 april een poster van de  
vogelplaat die in de tuin hangt.

3.  Ons nieuwe boekje Polderhuis,
’n museum vol verhalen voor € 3,00 

Nieuwe ideeën worden beloond
U weet inmiddels al dat we altijd proberen om 
nieuwe producten te verzinnen voor in de win-
kel. Maar soms is het best lastig om iets nieuws 
te bedenken of om producten uit te zoeken 
waar belangstelling voor bestaat. Wij zijn hier 
zelf volop mee bezig, het belangrijkste is dat er 
een relatie moet zijn met het museum en/of zee 
en strand. Wij vragen dan ook aan alle lezers om 
mee te denken. Heeft u een goed idee dat zal 
leiden tot een winkelproduct voor het Polder-
huis, dan wordt u beloond met een waardebon. 
Dat mag een compleet nieuw niet bestaand 
product zijn, een idee of een product dat er al is 
maar dat u graag bij ons zou willen zien. Ideeën 
kunt u inleveren op papier (in de brievenbus) of 
via de email info@polderhuiswestkapelle.nl

Openingstijden Polderhuis
Tot 1 april: maandag en dinsdag 

gesloten. Andere dagen van 11.00-
17.00u open. Vanaf 1 april is het 

Polderhuis weer elke dag open van 
10.00-17.00u.

( 0118 570700
email info@polderhuiswestkapelle.nl

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

---GRATIS FLES WIJN---
Indien u met 2 of meer personen op maandag tot en 
met vrijdag bij ons komt eten krijgt u na afloop van de 
maaltijd tegen inlevering van deze bon nog een lekkere 
fles wijn mee naar huis. 
Geldig tot 30 april 
2011, niet geldig in 
het weekend en op 
feestdagen.

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

Blokjes mondiaal
Er kwam pas geleden weer iemand om blokjes en die waren be-
stemd voor Bonaire! Wij zijn benieuwd naar de andere bestem-
mingen waar Blokjes naar toe gaan.  Heeft u een verhaaltje over 
waar de blokjes allemaal naartoe gaan, of van vaste afnemers 
die niet zonder kunnen…. Stuur het op, vertel het ons. De leuk-
ste reacties krijgen… natuurlijk…. Een potje blokjes.
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Fairtrade koffie
Het Polderhuis heeft met ingang van maart 
2011 een nieuwe koffiemachine én we hebben 
andere koffie. De nieuwe leverancier is Mocca 
D’Or. De koffie is van versgemalen koffiebo-
nen en er is gekozen voor Fairtrade koffie. We 
hebben gekozen voor Earth koffie omdat we 
daarmee ook een kleine bijdrage leveren aan 
het lenigen van de hongersnood in de Derde 
Wereldlanden. Earth Coffee schenkt de winst 
voor 100% aan het World Food Programme 
(WFP) van de Verenigde Naties. ter bestrijding 
van honger in de wereld. Elke pond verkochte 
Earth Coffee zorgt ervoor dat een kind een 
week lang maaltijden op school krijgt. 

Waarom schoolmaaltijden? 
Schoolmaaltijden zijn een eenvoudige manier 
om honger onder kinderen te bestrijden, tege-
lijkertijd wordt er gewerkt aan de bevordering 
van onderwijs in een aantal van de meest arme 
landen in de wereld.  Door de schoolmaaltijden 
worden de schoolprestaties verbeterd, vooral 
bij de meisjes.  Het resultaat is een gemeen-
schap die goed doorvoed en goed opgeleid die 

zorg kan dragen voor de huidige en toekom-
stige generaties. Het Polderhuis kiest voor deze 
koffie om op die manier een steentje bij te 
dragen aan de ontwikkeling in andere landen. 
Met een kopje koffie in het Polderhuis steunt u 
niet alleen het museum, maar draagt u ook iets 
bij aan een vriendelijker en minder hongerige 
wereld.

www.polderhuiswkp.hyves.nl
Door Frank Lievense
Eind van het afgelopen jaar is de officiële 
‘Polderhuis-Hyves’ de lucht in gegaan. Op 
deze Hyvespagina staat veel informatie over 
het museum. De doelstelling van dit project is 
om de jeugd meer over de geschiedenis van 
Westkapelle te vertellen, en niet te vergeten 
natuurlijk om ze naar het Polderhuis te “lok-
ken”! Er staan leuke filmpjes, foto’s en verha-
len op. Er zullen op z’n tijd onderwerpen naar 
voren worden gebracht die de jeugd tegen-
woordig boeien, zoals sportuitslagen uit de 
jaren ’40. Jarno Minderhoud (Bruun), William 
Dronkers, Joeri (de Ballen), Joop van de tand-
arts en ik, Frank Lievense (Den Broks), komen 
trouwens regelmatig in het archief van ‘Krant 
op tafel’ kijken of we wat leuks tegen komen 
voor de Hyvespagina!
Ook de verhalen van Kees en Ad, jongens van 
12 en 17 jaar die aan bod komen in Memories 
To Share, staan op de Hyvespagina. Hierdoor 
kunnen jongeren uit deze tijd zich inbeelden in 
het leven tijdens de oorlog. Hopelijk worden ze 
hierdoor geïnspireerd en willen ze meer over 
de oorlog te weten komen. Ter illustratie: op 
woensdag 26 januari, ongeveer een maand 
nadat de pagina online is gegaan, is Ruben 
Boogaard het 25e lid van de Hyves geworden!

Nieuw boek 
Het niet vertaalde verhaal van 44, Westkapelle
Mensen delen graag herinneringen met elkaar, 
samen praten over vroeger, kijken naar oude 
plaatjes, luisteren naar verhalen van toen. Het 
project Memories to Share doet dit en het 
boeit vele mensen. Het gebeurt dan ook regel-

Agenda
Schrijf maar vast op de kalender!
	23 maart t/m 15 mei: Expositie Molukse gemeenschap en 

Trinette Ledelay
	24 maart: Zing maar mee! Jeugdgebouw, Markt Westkapelle, 

20:00
	30 april: Koninginnedag Zing maar mee! Westkapelle Herrijst, 

Markt Westkapelle, 20:00
	Half juli tot half september: Expositie “Walcheren-Berlijn/

Berlijn-Walcheren” van Rob Meijer
	wo. 13 juli: Fantasiedag op de Joossesweg
 za. 16 juli: Ringrijden XL met Wasschappelse Actiemarkt
 wo. 20 juli: Zeeuwse Wielerdag
 wo. 27 juli: Zwerven aan zee
 wo. 3 augustus: Sport en beweegdag
 wo.10 augustus: Traditiedag
 wo. 17 augustus: Natuurdag
 wo. 24 augustus: Badgastendag
 wo. 27 september t/m 6 november 

Expositie Het niet vertelde verhaal van 44, Westkapelle
 vanaf vr. 11 november City of Benares
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matig dat museumbezoekers vragen of er ook 
een boek over is. Dat was er tot nu toe niet, 
maar daar komt verandering in. Het materiaal 
van Memories to Share wordt gebruikt om een 
boek te schrijven over de periode van week 
40 tot en met week 44 in 1944. Deze tijd was 
een keerpunt in de geschiedenis van Westka-
pelle, Walcheren en de tweede wereldoorlog. 
Iedereen die er midden in zat, had daar zo zijn 
eigen herinneringen over. Allereerst de burgers, 
de mensen van Westkapelle en Walcheren die 
hun eigen geschiedenis beleefden, een hel. 
Dan de bevrijders, de soldaten van de geal-
lieerde troepen die dezelfde gebeurtenissen 
beleefden maar vanuit een ander perspectief, 
de overwinning. Tot slot de bezetters, veelal 
Duitse soldaten die deze week weer op een 
totaal andere manier doorworstelden, als ver-
liezers. Deze verschillende soorten herinnerin-
gen van dezelfde periode zijn, in de tijdlijn van 
die 5 weken, in elkaar gevlochten en geven 
op die manier een indringend beeld van de 
geschiedenis van de mensen die in die periode 
in Westkapelle en Walcheren aanwezig waren. 
Er spelen meerdere drama’s een rol in dit totale 
verhaal, drama’s die met het getal 44 zijn ver-
weven. Allereerst het drama van de kinderen. 
In de periode van week 40 tot en met week 
44 van het jaar 1944 kwamen 44 kinderen om 
het leven. Kinderen van 5 weken t/m 15 jaar. 
Zestien van hen zaten in Molen de Roos. In 
deze schuilplaats kwamen in totaal 44 mensen 
om het leven. Van het totale aantal slachtof-
fers waren er 44 mensen van boven de zestig 
jaar. Een bizar toeval waardoor het getal 44 
onlosmakelijk met het nieuwe boek is verwe-
ven. Het boek krijgt dan ook de titel Het niet 
vertelde verhaal van 44, Westkapelle. 
Om de symboliek van 44 te onderstrepen 
wordt het boek gepresenteerd op de 44e dag 
voorafgaand aan de laatste dag in het boek 
(dat is 8 november). Presentatie dus op maan-

dag 26 september. Tegelijkertijd wordt er een 
expositie geopend over het boek. 
Het boek telt circa 160 pagina’s en er worden 
circa 35 illustraties in opgenomen.
Er staan herinneringen in van 38 mensen die 
toen in Westkapelle woonden, van 21 mensen 
uit andere plaatsen op Walcheren, 11 Duitse 
militairen en van 15 Engelse militairen, 3 Cana-
dese en 4 Belgische militairen.
Er zijn al verschillende testlezers geweest en de 
reacties zijn veelbelovend én kritisch. Stichting 
Cultuurbehoud Westkapelle is een grote steun 
in het proces van zoeken en corrigeren van 
met name de namen van de Wasschappelaars, 
de familiegegevens en adres van toen. Het 
boek gaat € 24,95 kosten. U kunt bij voorinte-
kening echter maar liefst € 5,00 besparen. Vul 
de bon in (op de achterpagina) en zorg ervoor 
dat die bon in het Polderhuis komt. De voor-
intekening is voor ons ook een hulpmiddel om 
de oplage te kunnen bepalen. Dus u doet niet 
alleen uw portemonnee een plezier, maar ook 
ons. De voorintekening sluit op 1 juni 2011. 

‘Doeactie’ Voedselbank 
Walcheren
Begin januari 2011 heeft de diaconie van de 
Protestantse Gemeente Westkapelle in samen-
werking met het Polderhuis Westkapelle en de 
Vrije Evangelische Gemeente Westkapelle een 
actie gehouden voor de Voedselbank Walche-
ren in Middelburg. 
Omdat de voedselbanken nogal in de be-

Rabobank clubkascampagne
In 2011 is de tweede editie van de Rabobank Clubkas Campag-
ne. Vorig jaar hebben veel verenigingen uit het dorp meegedaan, 
maar het Polderhuis zat er niet bij. Er waren echter nogal wat 
mensen die ons steeds vroegen: “waarom doen jullie niet mee, ik 
had op jullie willen stemmen!”  Om die reden, en natuurlijk ook 
vanwege het extra geld, doen wij dit jaar mee. Dus, als u ons 
werk waardeert, laat dat dan merken door op ons te stemmen in 
de periode vrijdag 1 april t/m zondag 10 april. Vergeet ons niet, 
en denk ook aan de andere verenigingen uit ons dorp!
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langstelling 
staan ontstond 
het idee om hier 
actie te voeren. 
De Voedselbank 
Walcheren ligt dan 
het meest voor de 
hand. We wilden 
proberen de actie 
‘dorpsbreed’ op te 

zetten en er meer deelnemers bij te betrekken. 
Het Polderhuis Westkapelle en de Vrije Evan-
gelische Gemeente reageerden positief. We 
hebben contact gezocht met de Voedselbank 
Walcheren en zij vonden het een prima idee, 
want het aantal cliënten neemt ook in onze 
regio wat toe en het aanbod van levensmid-
delen en subsidies vermindert. We hebben ons 
verder goed laten informeren en in overleg 
met hen een folder opgesteld waar in o.a. dui-
delijk stond aangegeven hoe de voedselbank 
werkt en wie op welke manier in aanmerking 
kan komen voor een pakket. Er werd vermeld 
welke (levens)middelen ingezameld konden 
worden en op welke plaatsen. De folder is huis 
aan huis in het dorp verspreid en er zijn posters 
gemaakt om in winkels en op andere plaatsen 
reclame te maken. De PZC heeft ons persbe-
richt opgenomen evenals de kerkbladen en 
enkele websites. Ook via Omroep Zeeland is 
tekst en uitleg gegeven over de actie. Er is een 
centrale opslag geregeld en de bemensing bij 
de inleverplaatsen. In het Polderhuismuseum 
kon men terecht tijdens de openingsdagen in 

de geplande weken. 

De Voedselbank heeft kratten naar 
de opslag van de fam. Verhage in 
de Noordstraat gebracht en van 
daar zijn er een aantal naar de 
drie locaties gebracht. Dan maar 
afwachten: maar er is op alle drie 
de locaties flink ingeleverd en ver-
schillende keren zijn volle kratten 
naar de opslag gebracht.

Direct na afloop van de actie zijn de vrijwil-
ligers van de Voedselbank met de vrachtwagen 
alle ingeleverde lang houdbare levensmidde-
len, aardappelen, waspoeders, shampoos, e.d. 
op komen halen. Volgens hun schatting waren 
er 45 a 50 volle kratten ingeleverd en konden 
ze alles zeer goed gebruiken. Zij vonden de ac-
tie een groot succes en waren dik tevreden en 
blij met het gezamenlijke dorpsbrede initiatief. 
De collectebussen op de locaties hebben totaal 
nog € 185,00 opgebracht.Er wordt wel eens 
gedacht en misschien ook wel eens gezegd 
dat we niet zo gemakkelijk buiten ons eigen 
kringetje bezig zijn maar dit en ook andere ini-
tiatieven, tonen aan dat samenwerking ook in 
ons dorp tot iets moois en zinvols kan leiden. 
De organisatoren met de vrijwilligers hebben 
deze gezamenlijke actie positief ervaren. Er 
wordt zelfs al nagedacht om dit ‘dorpbrede’ 
initiatief misschien ‘Veersbreed’ uit te denken.
Namens de drie deelnemers, 
Jos Gabriëlse en Jan Maljaars (diaconie Prot. 
Gem. Westkapelle)

Jaar van de leefgewoontes
Door Erik-Jan Weterings
Eind december vorig jaar werd ik gebeld door 
Omroep Zeeland. “Goedemorgen, u bent toch 
een bekende historicus?” Dat laatste is inder-
daad het geval, maar erg bekend ben ik niet. 
Anderzijds is het Zeeuwse historische wereldje 
maar klein, dus dat de ‘Zeelanders’ mij wisten 
te vinden was nu ook weer geen grote ver-
rassing. Wel verrassend was de vraag die de 
dame aan de andere kant van de lijn mij stelde: 
“Weet u waar de traditie van oliebollen eten in 
december vandaan komt?”
Historici zijn doorgaans van alle markten thuis, 
maar op deze vraag moest ik het antwoord 
schuldig blijven. IJverig begon ik namen van 
Zeeuwse historici te noemen, maar die bleek 
de dame al allemaal te hebben benaderd. 
Niemand wist waarom we oliebollen eten in 
december. En zo zijn er veel gewoontes waar-
van niemand de oorsprong kent.
2011 is uitgeroepen tot het ‘Jaar van de 
levenslooprituelen’. Dat klinkt misschien een 
beetje hoogdravend. Waarom doen we wat 
we doen bij bepaalde mijlpalen in het leven, 
zoals doop, trouwen, oud-en-nieuw, overlijden 
enzovoorts. Het Polderhuis Blad wil daar in de 
volgende nummers aandacht aan besteden. 
Bij deze worden lezers dan ook opgeroepen 
te vertellen over bijzondere gewoontes uit de 
streek.
Daarbij kan het ook gaan om inmiddels mis-
schien verdwenen gebruiken, zoals die in het 
verleden bijvoorbeeld voortkwamen uit stands-

Adriaan Virulystraat 19
4361 GA Westkapelle
Mob: 06 53170380
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verschillen. Hoe introduceerde de dochter van 
een rijke boer haar arme(re) vrijer aan haar 
vader? Waren er in Westkapelle straten waar 
alleen maar dijkwerkers (mochten) wonen? En 
hoe zat/zit het met godsdienstige rituelen?
Kortom, vragen genoeg. We hopen op vele 
antwoorden.

Gelezen in…..
In het boekje Gids door Walcheren, in 1937 
uitgegeven door de Vereniging tot bevordering 
van het vreemdelingenverkeer in Walcheren 
te Middelburg (voorloper VVV) lezen we het 
volgende: 
“Het dorp doorwandelende, ziet men in 
het midden der Zuidstraat het stadhuis met 
arduinstenen gevel, dat door verbouwing niet 
bepaald aan schoonheid heeft gewonnen. 
Aan het andere einde van het dorp gekomen, 
staat men ongemerkt vóór, nee óp een an-
dere merkwaardigheid van Westkapelle, zijn 
zeedijk, waarvan wij reeds gewaagden. Aan de 
westelijke punt van Walcheren, daar, waar de 
Noordzee met de meeste kracht haar aanval 
op de kust doet, is door een speling der na-
tuur de beschermende duinenrij, die deels het 
eiland omringt, verbroken. Maar de menselijke 
geest, die, waar nodig, het water aan zich 
weet dienstbaar te maken, heeft hier een mid-
del gevonden om het te keren. En met opof-
fering van ontzettende sommen geld is daar 
een dijk gelegd, een meesterstuk van water-
bouwkunde, die de woedende aanval van het 
verraderlijk element weerstand biedt.
De bevolking van Westkapelle onderscheidt 
zich én door lichaamsbouw én door kleding 
van de overige bewoners van het eiland. 

Waarschijnlijk is dit een gevolg van de afge-
zonderde ligging van het dorp, waardoor ver-
menging van de oorspronkelijke bewoners met 
anderen werd tegengehouden. De bevolking 
leeft voor een groot deel van het werk aan de 
dijk. Als de stormwind buldert en de woeste 
golven op de dijk beuken, als de zwaarste 
stenen als speelgoed opgetild en de dikste dijk-
palen als lucifers gekraakt worden, dan……… 
bakt de Westkappelse huismoeder pannen-
koeken, want dan weet zij, dat er werk komt 
aan de dijk en brood in de kast. (redactie: dan 
strandde er een schip). Van Westkapelle voert 
een goede grindweg, eerst over den zeedijk, 
later door het vroon, een soort schrale weide-
grond, waarop ternauwernood de schapen hun 
voedsel kunnen vinden, in ongeveer een uur 
naar Domburg.” 
Hoe anders is het nu, en hoe gelijk ook weer.

Bezoekers vertellen
Door Ivo van Beekhuizen
Als mensen het museum bezocht hebben 
komen er veel dingen los die ze meegemaakt 
hebben als kind of als volwassene. Dit is uit de 
belevingswereld van die persoon, daarom zal 
het niet altijd geschiedkundig correct zijn en 
zullen sommige feiten vergeten zijn. De namen 
zijn fictief om zo de privacy te behouden van 
de mensen die het hebben meegemaakt.
Op deze manier wil ik jullie mee laten leven 
van wat de bezoekers hier vertellen. De ver-
halen die ik te horen krijg zijn: leuk, grappig, 
flauw, ontroerend, emotioneel, verdrietig en 
alle andere gevoelens die een mens kan heb-
ben.

Kwaliteitsslagerij Koets

De specialist in vlees, vleeswaren, salades, maaltijden,
gourmet en barbecue.  Alles vers bereid!

Markt 88
4361 AG  Westkapelle
Tel.: 0118 - 572329

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
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Kleine wereld
Er was een paar van middelbare leeftijd op 
bezoek, de man Engels sprekend en de vrouw 
Duits. De man begon gelijk te vertellen over 
zijn vader. Deze was Kapitein op een Koop-
vaardij schip en hij voer de gehele oorlog af en 
aan van Engeland naar Amerika voor goede-
ren. De man was in zijn gehele carrière dat hij 
op zee zat tijdens de oorlog, 5 keer getorpe-
deerd maar alle keren had hij het overleefd.
Zijn zoon is nu getrouwd met een Duitse 
vrouw en woont in Duitsland. Zij zaten een 
keer op een verjaardagsvisite van familie van 
zijn vrouw. De oom van zijn vrouw zat er ook 
en tijdens een gesprek kwam er naar boven 
dat die oom bij de Kriegsmarine had gezeten, 
op een U-boot wel te verstaan. Er zat bij wijze 
van spreken toen alleen een zee tussen hen in, 
en nu zaten ze samen in één kamer. De wereld 
is inderdaad maar klein.

Exposities 2011
1.Expositie Molukse gemeenschap & Trinette 
Ledelay
Op 21 maart 2011 wordt een gedenkteken 
onthuld ter gelegenheid van 60 jaar Molukse 
gemeenschap in Nederland. Deze onthulling 
wordt luister bijgezet middels een expositie. De 
tentoonstelling duurt van maandag 21 maart 
t/m zo. 15 mei 2011 en bestaat uit 2 exposities: 
– Expositie Molukse gemeenschap verleden 

en heden
– Expositie Trinette Ledelay: (verkoopexpositie)
Er wordt d.m.v. foto’s en documenten een 
beeld geschetst van de bewogen geschiede-
nis van de Molukkese gemeenschap. Het 
werk van Trinette Ledelay (verkoopexpositie) 
is kleurrijk en helder. Kijk voor het werk van 
Trinette, die ook de ontwerpster en maakster is 
van het herdenkingsmonument, op  
www.trinetteledelay.com. Een replica van het 
herdenkingsmonument en de tekeningen en 
fases van de totstandkoming van het beeld 
worden eveneens tentoongesteld.

2.“Walcheren-Berlijn/Berlijn-Walcheren” van 
Rob Meijer
Rob Meijer exposeert deze zomer met schilde-
rijen onder de titel “Walcheren-Berlijn/Berlijn-
Walcheren”. Deze werken zijn gemaakt in 

Berlijn én op Walcheren en hebben te maken 
met zijn eigen leven, waarin Duitsland een 
belangrijke rol speelt omdat hij de zoon van 
een Duitse officier en Nederlandse moeder in 
een naoorlogs Nederland is. De tentoonstelling 
duurt van half juli tot half september.

3.Het niet vertelde verhaal van 44, West-
kapelle
Vanwege de presentatie van het nieuwe boek 
is er ook een expositie rond dit thema. Het 
betreft elf panelen in de vorm van collages 
met persoonlijke portretten van overlevenden, 
gecombineerd met een stukje herinnering uit 
het boek en foto’s die daar bij passen. Ook 
persoonlijke voorwerpen (dagboeken, foto’s en 
documenten) worden getoond. De expositie 
wordt op 26 september geopend en duurt tot 
en met zondag 6 november. 

4. De City, 100 jaar geleden
Deze expositie (vanaf 11 november) staat nog 
in de steigers, de KNRM en het Polderhuis 
werken er aan. In het volgende nummer leest 
u er misschien al meer over…..

Voortgang Charley Toorop in
Westkapelle
Door Daan Hengst
Sinds het vorige artikel in het Polderhuisblad 
van dec. 2010 is er weer nieuwe informatie be-
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schikbaar m.b.t. het realiseren van een kunst-
werk ter herinnering aan Charley Toorop. 
Zoals bekend verbleef deze kunstenares van 
1924 tot 1955 vele zomermaanden in West-
kapelle. Hotel De Valk was niet alleen haar 
logeeradres, maar in een magazijn had zij 
bovendien haar atelier ingericht. Om haar 
verbondenheid met Westkapelle voor goed te 
laten spreken en haar aandeel aan de inter-
nationale kunstwereld te eren, is de Stichting 
VerBEELDing Charley Toorop hard op weg om 
haar plan te verwezenlijken.

Stand van zaken
Vele inwoners van Westkapelle, bedrijven uit 
de regio, het Prins Bernhard Cultuurfonds, de 
Heemkundige kring Walcheren, het Coöpe-
ratiefonds van de Rabobank ondersteunden 
reeds ons doel. De gemeente Veere verschafte 
ons een zgn. startsubsidie. Hierdoor kan de 
stichting activiteiten ontplooien en de hiermee 
gepaard gaande onkosten betalen. Momenteel 
hebben we plm. 40% van het totaalbedrag 
opgehaald. Door actieve sponsorwerving 
tracht het stichtingsbestuur en haar vrijwilligers 
het resterende bedrag te verwerven. Voor het 
realiseren van het gestelde doel is echter het 
volledige bedrag van de begroting noodzake-
lijk. Een kunstwerk ontwerpen, vervaardigen 
en plaatsen is een uiterst kostbare zaak! De af-
gelopen periode zijn er informerende gesprek-

ken gevoerd met de 
beoogd voorzitter van 
de selectiecommis-
sie mevr. Van Mont-
frans – Hartman, oud 
burgemeester van de 
voormalige gemeente 
Veere. Daarnaast 
worden er gesprek-
ken gevoerd met de 
Provincie Zeeland, met 
het Zeeuws Museum en 
wordt er in het informele circuit aandacht voor 
onze stichting gevraagd. Uit de vele contacten 
blijkt dat ieder ons een warm hart toedraagt, 
maar in tijden van “krimp” helaas niet altijd 
daar iets tegenover kan stellen in de vorm van 
een financiële bijdrage. Dit ontneemt echter 
niet het enthousiasme van het stichtingsbe-
stuur en haar vrijwilligers om met veel energie 
de ingeslagen weg te blijven vervolgen. 
In Westkapelle is er in februari j.l. weer een 
Nieuwsbrief verspreid en zijn er in Domburg en 
Zoutelande wervingsfolders rondgebracht. Op 
deze media staan ook onze grote sponsoren 
met een logo afgebeeld. Voor belangstellende 
bedrijven hebben wij een aantrekkelijk spon-
sorpakket samengesteld. Informatie hierover 
kan ingewonnen worden bij de secretaris van 
onze stichting dhr. Hans Plasse (voor informa-
tie zie website).  
 

Voordeel Donateurs
Donateurs mogen niet alleen het hele 
jaar voor niets het museum bezoeken 
(leuk als je met gasten wil gaan), ze 
krijgen ook nog korting op de koffie 
en de thee met de Koffiekaart. Deze 
kaart kost € 12,50 voor 10 consump-
ties. Donateurkaart volwassene  
€ 25,00 en voor de partner €10,00
Donateurkaart kinderen € 7,50 en 
voor een gezin € 50,00

basaltblok 
blokjes 
cultuur 
dijk
evenementen
exposities
films 
fotos
geschiedenis
kaarten 
klederdracht 
koffieruimte 
kreek
libertybridge 
monument 
museumwinkel 
oorlog
polderhuisblad 
krantoptafel 
website 
zingmaarmee

Prijspuzzel
Streep de woorden die u kunt vinden door. De letters die overblijven vormen samen de oplossing.

p k b n e t n e m e n e v e

t o k a c u l t u u r t z g

h s l r s o s o t o f n i d

c w i d a a k d m s i e n i

a e s n e n l r ij n l m g r

r b e e e r t t e k m u m b

d s j t g d h o b e s n a y

r i k r o e e u p l k o a t

e t o a l l e i i t o m r r

d e l a r e n s h s a k m e

e l b k o a n g s c b f e b

l e x p o s i t i e s l e i

k o f f i e r u i m t e a l

l e k n i w m u e s u m g d

Oplossing: .....................................................................................................................................................................................................................................................................................
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Website online 
Onlangs is onze website in de lucht gegaan: 
www.tooropinwestkapelle.nl. Op deze site 
staat allerlei achtergrondinformatie, de toe-
komstige plaats van het kunstwerk en uiter-
aard is er ruimte ingeruimd voor al onze grote, 
maar ook voor onze kleine sponsoren. Het is 
dus beslist de moeite waard om er een kijkje 
te nemen. In de lay-out van de website is het 
reeds eerder genoemde schilderij verwerkt tot 
een fraaie blikvanger. 
 
Geldwerving
Voor het realiseren van een kunstwerk is heel 
veel geld nodig. We hebben uw steun dan 
ook hard nodig: vele kleintjes maken een 
grote! Honderd tientjes zijn duizend euro. Als 
iedereen meedoet en iets doneert, komen 
we er ook. Daarom vragen we u een vrijwil-
lige bijdrage te storten op rekeningnummer 
1457.13.008 t.n.v. St. Verbeelding Toorop, 
Westkapelle. Alleen met de steun van velen 
komt Charley Toorop weer terug in Westka-
pelle. We danken u bij voorbaat hartelijk voor 
de medewerking.

Voorintekening boek 
“Het niet vertelde verhaal van 44, Westkapelle”

Naam: ..............................................................................................................

Adres: ...............................................................................................................

PC: .......................  Woonplaats:......................................................................

Telfoon: ............................................................................................................

Emailadres: ......................................................................................................

Bestelt ….. exemplaren voor de prijs van € 19,95 euro per stuk. 
Inleveren vóór 1 juni 2011
Handtekening

Bestellen 
• via de email:
 info@polderhuiswestkapelle.nl

• via de invulstrook:
 Zuidstraat 154-156 
 4361 AK  Westkapelle

NIET via de telefoon!!!

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

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

i n t e g e r  e r v a r e n  b e r e i k b a a r
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