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Evenementen 2011
De Westkappelse Evenementen Stichting, het 
Polderhuis en diverse andere organisaties heb-
ben zich de afgelopen zomer ingespannen om 
gezamenlijk een goed evenementenprogram-
ma neer te zetten. Woensdag Westkapelle is 
een succesvolle serie aan het worden, nu al, na 
het tweede jaar. Volgend jaar gaan we er nog 
een keer vol tegen aan en dan nemen we een 
pas op de plaats. Dan evalueren we samen de 
afgelopen drie jaar en kijken hoe we structu-
reel verder kunnen werken in de toekomst. 
Absolute topper van de afgelopen zomer was 
de Traditiedag van 10 augustus. 
We kijken met u even terug naar een paar 
hoogte- en dieptepunten van de evenemen-
ten.

Top: 100 jaar KNRM op
themadag Zwerven aan Zee

Zwerven aan Zee, 
de derde Woensdag 
Westkapelle was een 
topper.  
Bij het Reddingsta-
tion van de KNRM 
werd een gedenkplaat 
onthuld vanwege het 
honderdjarig bestaan 
van het station West-
kapelle. ’s Middags 
was er een feestelijk 
programma voor 
iedereen en het was 
heel erg druk. Mensen 
die mee wilden varen 

met de Uly moesten soms uren wachten. 

Top: Waterspelen op Sport 
en Beweegdag
De vierde Woensdag Westkapelle, op 3 au-
gustus, stond in het teken van Sport en Spel. 
Hoogtepunt waren de Waterspelen op de 
Markt die werden verzorgd door Gymnastiek-
vereniging Hygiëa. 

De buikschuif waterbaan 
en het spuitvoetbal met de 
Brandweer zorgde letterlijk 
voor een ‘spetterende’ afslui-
ting van de dag.

Top: Traditiedag
gaf files in de Zuidstraat
Het was erg druk die dag… Gedurende de hele 
dag hebben we een record geveld, het was zo 
enorm druk in het dorp dat de auto’s stapvoets 
rijdend het dorp in moesten. De file werd on-
der andere veroorzaakt door de Paardentram. 

Het Polderhuis is tot en met  
dinsdag 1 november elke dag open 

van 10.00-17.00u, daarna op  
maandag en dinsdag gesloten.

( 0118 570700 
info@polderhuiswestkapelle.nl

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

Zin in een lekker bakje koffie???

---GRATIS BOLUS---

bij bestelling van een kopje koffie of thee tegen  
inlevering van deze bon. Maximaal 2 personen per bon. 
Geldig tot 31 december 
2011, niet geldig op 
zon- en feestdagen.

H O O F D S P O N S O R
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Min: geen spelletjes circuit
Wat jammer was, was dat we te weinig vrijwil-
ligers hadden om een gratis spelcircuit aan te 
bieden. Voor deze zomer is dat opgelost met 
twee verschillende speurspelen (op 10 augus-
tus en op 17 augustus). Maar voor volgend 
jaar hopen we toch echt dat we voldoende 
mama’s / papa’s / oma’s of opa’s hebben die in 
het hoogseizoen één halve dag op twee spel-
letjes willen passen.

Min/Top: 
Record Zonlicht te vroeg

Het record neer-
zetten is gelukt, 
maar we had-
den pech met de 
geluidsinstallatie. 
De eigen installa-
tie was kapot en 
daarom moesten 
we de installatie 
van de band ge-
bruiken, maar die 
wilde om 19.30 
uur al inpakken. 
We kregen met 

moeite een kwartier speling. Om die reden 
hebben we het record al om 19.45 neergezet 
met 313 mensen. Maar om 20.00u kwamen 
nog zeker 100 mensen aanlopen om mee te 
doen. Officieel staat het record echter op 313. 

Toppers aan de
heistelling
Een ander hoogtepunt 
van de Traditiedag was 
het bezoek van twee cir-
cusolifanten die ook nog 
even mee aan de ‘hei’ 
trokken. 

Foto Jac. van Belzen, Vlissingen

Op de Zeeuwse Markt op 20 juli trokken er 
ook al een aantal nonnen aan de hei. 

Top: Taartfestijn 10 augustus
De taarten wedstrijd was weer een succes: 10 
kinderen en 6 volwassenen leverden hun taart 
in.
De vakjury bestond dit jaar uit 2 bakkers: 
Maarten Pouwelse kreeg deze keer hulp van 
Kees van Staveren. Kees, docent aan de Pontes 
Scholengroep in Goes, heeft ruime ervaring 
met het bakkers vak. Bij de kinderen was de 
eerste prijs voor: Sophie Schroevers die haar 
taart ter plekke de naam “gezond en rond” 
gaf. Dit omdat er heel veel fruit op de taart 
lag. 2e prijs voor Nina en Evi Passenier die een 
prachtige ‘strandtaart’ gemaakt hadden. De 3e 
prijs was voor Marije Elzinga met haar ‘vanille 
appeltaart’. Maar gelukkig hadden alle kinde-
ren prijs, daar had Bouwbedrijf Verhage voor 
gezorgd!

Een van de gelukkige baksters!
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Bij de volwassenen ging de tweede prijs, een 
mooie blender geschonken door Wester-
beke Electro, naar Koos Provoost. Zij had een 
heerlijke ‘aardbeien –rabarber - roomtaart’ 
gebakken. Jeanine van Marion won de eerste 
prijs met haar ‘Zeeuwse bramen - yoghurt-
taart’. Dat was even schrikken omdat zij zelf de 
taarten wedstrijd organiseert, maar u kunt er 
van op aan dat de jury niet wist dat zij die taart 
gebakken had! Zij mag met haar diner bon 
heerlijk uit eten naar Brasserie de Zeezot!

Smakelijk Jeanine! 

Ruim 200 mensen kwamen proeven van de 
taarten totdat alles op was! Zij kozen de ‘cho-
colade cheesecake’, van Vera en Eva als lek-
kerste! De twee meiden wonnen daarmee een 
super gevulde boodschappentas van de SPAR!

Top: Bedankt!!!!
De zomerevenementen van dit jaar zijn voor-
bereid en uitgevoerd door vele vrijwilligers, 
zowel van verenigingen als van het Polderhuis, 
als door een aantal ondernemers. Allemaal 
bedankt. Maar een bijzonder ‘dankjewel’ is 

op zijn plaats voor het Evenemententeam van 
Jeanine van Marion: Koos Provoost, Nellis 
Jakobsen, Annie Pouwelse, Addy Hengst en 
natuurlijk Jeanine zelf. Meiden: hartstikke be-
dankt voor jullie enorme inzet!

Oproep Boerengoed
Op de Zeeuwse Markt en de Traditiedag is er 
veel boerengoed verkocht in de kraam van 
het Polderhuis, vooral aan sjeesjesrijders! De 
voorraad begint op te raken dus doen we een 
dringende oproep aan iedereen die nog boe-
rengoed heeft liggen waar niets mee gedaan 
wordt. Schenk het aan het museum, wij zorgen 
ervoor dat het niet ligt te verstoffen maar dat 
het weer gebruikt gaat worden. De opbrengst 
van de verkoop is voor het museum, dus u 
steunt ook een goed doel! 

Mededeling gewicht basalt

350 mensen hebben op de Traditiedag geraden naar het gewicht 
van het basaltblok bij de stand van de Rabobank. De schattingen 
liepen uiteen van 7.000 gram tot 91.000 gram.
Het basaltblok woog 25.870 gram.
De prijswinnaars van de verrekijkers zijn de heer S. van Hout uit 
Helmond en Laurens Krijgsman uit Amerongen. Zij hebben hun 
prijs inmiddels ontvangen. Vele mensen, zeker ook uit Westka-
pelle vroegen hoe zij de uitslag konden horen. Daarom publiceren 
we het nu in het Polderhuisblad. 
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En:
 “Van Hoof is met “Het niet vertelde verhaal 
van 44” erin geslaagd het drama van Westka-
pelle in een ander dan het al bekende per-
spectief te zetten en daar bovendien met het 
magische getal 44 een nieuwe symboliek aan 
te verbinden. Zo is er een aangrijpende “oral 
history” aan de geschiedenis van de Westkap-
pelse samenleving toegevoegd. De Stichting 
Cultuurbehoud Westkapelle is blij met deze 
bijzondere en onthullende uitgave, die de her-
innering aan en de kennis over deze donkere 
episode een nieuwe inhoud geeft.

Het volgende citaat uit het boek komt uit de 
korte nabeschouwing van Jacco van Malde-
gem, dorpsgenoot en afgestudeerde journa-
list met veel belangstelling voor de tweede 
wereldoorlog.
“‘Dulce bellum inexpertis 
– De oorlog is aangenaam voor wie hem niet 
kent – Desiderus Erasmus 
Met het vorderen der jaren sterven persoon-
lijke herinneringen aan de Tweede Wereld-
oorlog langzamerhand uit. Minder dan 1 op 
de 10 Nederlanders, zo vertellen CBS-cijfers, 
heeft de oorlog persoonlijk meegemaakt. Voor 
generaties van na de oorlog leeft deze zwarte 
periode voort in boeken en in films, niet zelden 
doorspekt met heroïsche en geromantiseerde 
verhaallijnen.
Als geen ander schetst dit boek de rauwe en 
onmenselijke kant van oorlogsvoering, met 
Westkapelle als strijdtoneel. Aan de hand van 
vastgelegde herinneringen neemt Van Hoof de 
lezer op indringende wijze mee terug in de tijd 
naar de verwoestende oktoberdagen van ’44.
Cicero schreef dat wetten zwijgen in oorlogs-
tijd. Dit boek toont dat van wetmatigheden in 
de laatste oorlogsdagen in Westkapelle geen 
sprake was. Bevrijders brachten met hun vre-
desoffensief dood en verderf en totale chaos in 
het dorp; in plaats van de bevrijding te vieren 
moesten de nagenoeg bevrijde burgers huis 
en haard ontvluchten. Tegen de achtergrond 
van Britse krantenkoppen die jubelen over de 
succesvolle bombardementen, wekken versla-
gen van onder vuur liggende bezetters meelij 
op. Het menselijk lijden oversteeg geslacht en 
afkomst, uniform en nationaliteit.
Beklemmend blijven de familienamen van de 
slachtoffers, vaak dezelfde als de achternamen 
die nog altijd gemeengoed zijn in het dorp. 
Dat brengt de oorlog griezelig dichtbij, ook 
voor jongeren voor wie oorlog eerst en vooral 
virtuele actie vanuit de spelcomputer is.
De combinatie van het persoonlijke verhaal 
en de verschrikkingen waarmee Westkapelle 
en haar bevolking destijds geconfronteerd 

Het niet vertelde verhaal 
van 44
Vanaf dinsdag 27 september 2011 is het boek 
“Het niet vertelde verhaal van 44” te koop. 
Als u een exemplaar met voorintekening 
gekocht heeft, dan kunt u het boek gewoon 
ophalen met de aantrekkelijke korting van 5 
euro. Heeft u het nog niet besteld en twijfelt 
u, dan trekt de mening van iemand anders u 
wellicht over de streep. Uit het boek citeren we 
twee personen. In het voorwoord schrijft Jan 
Kaland, bestuurslid van Stichting Cultuurbe-
houd Westkapelle onder andere: 
“Kom vanavond met verhalen
Hoe de oorlog is verdwenen
En herhaal ze honderd malen
Alle malen zal ik wenen.
Deze dichtregels van Leo Vroman kwamen di-
rect bij mij op, toen “Het niet vertelde verhaal 
van 44” tot me begon door te dringen. De ca-
tastrofe die Westkapelle en haar inwoners trof, 
blijft vele geesten bezighouden, blijft vragen 
oproepen, blijft erom vragen opnieuw verteld 
te worden. Nooit wordt het verhaal compleet. 
En steeds weer zullen de verhalen en de erva-
ringen hevige emoties op blijven roepen. 
“Het niet vertelde verhaal van 44” voegt 
een nieuw hoofdstuk toe aan het nog steeds 
niet voltooide grote boek over Westkapelle 
en de oorlog. De oorlog die Westkapelle en 
haar inwoners zo radicaal en onherkenbaar 
veranderde en ook traumatiseerde. Een nieuw 
hoofdstuk, waarin niet de autoriteiten en de 
verzetstrijders het woord krijgen, maar de 
mensen die er middenin zaten. Ze vertellen 
hoe het hen en hun naasten verging toen hun 
wereld werd bedreigd en uiteindelijk ten onder 
ging aan bruut geweld. Emotionele, hartver-
scheurende verhalen en ervaringen, aangrij-
pend voor lotgenoten maar ook voor mensen 
die de verschrikkingen niet zelf aan den lijve 
hebben ondervonden. Sommigen zullen het 
ervaren als het openrijten van oude wonden. 
Voor mensen van “na de oorlog” is het moei-
lijk om goed te doorgronden hoe erg het was.” 

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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werden, maakt dit boek er tot één die de ware 
gevolgen van haat en onderdrukking toont 
in de vorm van kleine, en soms aandoenlijke, 
anekdotes.”

Zowel Jan Kaland als Jacco van Maldegem 
hebben aan de wieg van het boek gestaan. 
In 2006/2007 is het Polderhuis begonnen 
met drie ‘groeiboeken’ voor herinneringen. 
Elk boek stond voor een bepaalde periode 
en bevatte verhalen en herinneringen die we 
al verzameld hadden. Bezoekers konden de 
boeken inzien en naar aanleiding daarvan 
hun eigen verhalen opschrijven. Jan en Jacco 
hebben toen beiden een ‘eigen’ groeiboek 
samengesteld en Ada van Hoof een derde. 
Deze boeken waren achteraf het begin van 
het project “Memories to share”, het delen 
van herinneringen. Dit nieuwe boek doet dit 
ook. Het boek “Het niet vertelde verhaal van 
44” is voor € 24,95 te koop. En als u uw boek 
gaat halen, kijk dan ook even naar de nieuwe 
expositie “Het niet vertelde verhaal van 44”. 
Deze expositie blijft hangen tot en met zondag 
6 november. 

Ingezonden stuk

“Met een K of met een C ?
De dijkversterking van de Westkappelse dijk is 
afgerond en ook het gebouw van de KNRM is 
weer goed bereikbaar. Opzij van dat gebouw, 
aan de voet van de aangepaste duinen, staat 
een bord met de naam Erica en vlak daarbij 
een blok met stenen met daar het opschrift 
Erika. Dat roept uiteraard de vraag op naar de 
juiste wijze van spelling van dat woord. 

Zoals bij velen nog bekend, was de plek bij het 
huidige KNRM gebouw in de periode 1940-
1944 een Duits steunpunt langs de kust en dat 
heette Erika, dus met een K. De Duitse bezet-
tingstroepen die in die jaren over onze wegen 
marcheerden zongen luidkeels:
“Auf der Heide steht ein kleines Blümelein 
Und das heiszt Erika.

Dieses Blümchen ist mein kleines Schätzelein 
und mein Glück, ERIKA.”
Niet zo’n stoere tekst, eerder sentimenteel. 
De Nederlandse soldaten zongen tijdens de 
mobilisatie aan de vooravond van WO II op 
dezelfde melodie:
“Blonde Mientje heeft een hart van prikkel-
draad,
pas maar op, prikkeldraad.
Deze stelling overwint geen een soldaat,
kijk maar uit, prikkeldraad”.

Wij hadden tijdens de tweede wereldoorlog 
een vriendin die Erica heette. Ze had een hekel 
aan de Duitse soldaten die haar naam zongen. 
Erica is de Latijnse naam voor ‘dophei’. En 
daarom liet zij zich Dop noemen. Die verande-
ring van naam hoeft nu ook weer niet voor de 
fraaie plek op de Westkappelse dijk, maar Erika 
schrijf je wel met een K als je de geschiedenis 
recht wil doen.”
Met dank aan Ad van Dijk uit Vlissingen 
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Onderzoek ’t Wasschappels
gevoel

Vanaf 1 juli hebben vrijwilligers een breed visu-
eel onderzoek gedaan onder bezoekers van het 
Polderhuis naar hoe de Wasschappelaars hun 
dorp zien en hoe andere mensen (toeristen, 
andere eilanders) het dorp beleven. Er hebben 
ruim 350 mensen meegedaan. Zij bekeken 7 
fotoseries (thema’s Symbolen, Natuur, Bakens, 
Monumenten, Wonen, Traditie, Toerisme) en 
maakten steeds per thema een keuze voor 
nummer 1 (het beste), 2 en 3 (het minste). 

Dit onderzoek werd gedaan in juli en augus-
tus 2011. Ook de lokale basisscholen hebben 
hierin meegeholpen, vlak voor de kinderen 
vakantie kregen. 

De resultaten worden gepresenteerd op 17 
oktober. Dit onderzoek is gedaan in het kader 
van de landelijke Maand van de Geschiedenis 
met het thema “eigenheid, ik en wij”. Waarin 
verschillen we van anderen en waarin lijken we 
op elkaar?
Wat betekent de vuurtoren voor onszelf en 
hoe ziet de toerist dat? Kijken jongeren anders 
naar traditie of monumenten dan ouderen? Is 
er een verschil tussen de verschillende groe-
pen, tussen diverse leeftijdsgroepen, herkomst, 
of mannen en vrouwen. Op maandag 17 
oktober worden de resultaten van het onder-
zoek “ ‘t Wasschappels gevoel” om 13.30 uur 
gepresenteerd in de ontmoetingsruimte van 
het Polderhuis. U kunt erbij zijn als u belang-
stelling heeft. 

Kijkmuur ‘Mien durp is….’
Tussen 21 oktober en 30 oktober kunnen 
Wasschappelaars laten zien wat voor hen Was-
schappel is/betekent. Iedereen kan meedoen. 
Foto’s, gedichten, tekeningen en/of schilde-
rijen, groepswerkstukken of individueel… alles 
kan tussen 1 en 15 oktober worden ingeleverd 
in het Polderhuis. Het kan over gebouwen 
gaan, over mensen, gebeurtenissen, maaltij-
den, planten of vogels. Het maakt niet uit, als 
het voor de deelnemende ‘kunstenaar’ maar 
symbool staat voor Westkapelle.  
Deze kijkmuur ‘Mien durp is…’ wordt ge-
opend op de Zeeuwse MuseumNa|8 (21 ok-
tober) om 20.00u. We dagen iedereen uit om 
aan te geven wat het specifieke Wasschappelse 
gevoel is, wat Westkapelle voor hen betekent. 
Iedereen mag meedoen, jong en oud, inwoner 
of bezoeker, Nederlands of Duits. Inleveren 
vanaf 1 oktober, aan de balie van het mu-
seum. Maximale grootte is een A4 formaat. De 
werkstukken worden nadien verzameld in een 
ordner en liggen dan nog tot na tot Nieuwjaar 
ter inzage in de ontmoetingsruimte. 

Mien durp is…..

Doe mee met deze expositie en 
lever een werkstuk in (A4). 

Expositie van 
21 oktober tot 31 oktober, daarna 
een kijkmap met alle werkstukken
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Vrijwilligerswerk
In het najaar krijgen alle vrijwilligers van het 
Polderhuis weer een takenlijst thuisgestuurd. 
Daarop kunnen de mensen aangeven wat ze 
graag zouden willen doen in het nieuwe jaar. 
Mocht u er zelf over denken om een keer te 
helpen, maar u twijfelt nog, dan kan een ge-
sprek met iemand van de organisatie misschien 
verhelderend zijn. Als u een mail stuurt naar 
info@polderhuiswestkapelle.nl of u belt naar 
0118 570700 dan noteren we uw naam en 
nemen we contact op. Het zou zomaar kunnen 
zijn dat er iets is dat u leuk vind om te doen en 
dat wij daar nog iemand voor zoeken. U bent 
welkom. 

Woensdag 26 oktober 
van 11.00-16.00u
Herfst en pompoenmarkt! 

Omdat dit jaar de Duitse- en de Nederlandse 
herfstvakantie samenvallen noemen we het 
deze keer ‘herfst en pompoenmarkt’! Dat 
houdt dus in dat er meer te beleven is, zoals 
knutselen voor de kinderen, bloemschikken, 
verkoop van o.a. pompoenenpap en heel veel 
lekkers om te proeven. Want er is ook weer 
een jam wedstrijd! Wie maakt dit jaar de lek-
kerste jam? Doet u mee? Lever dan tussen 
11.00 en 13.00 uur uw jam in op woensdag  
26 oktober! Het publiek is de jury! Kom dus 
deze dag naar de tuin van het Polderhuismu-
seum!

Zangavonden
De winter staat weer voor de deur en we gaan 
weer zingen! Hieronder ziet u de data waarop 
we samenkomen en daarachter de plaatsen 
waar we zingen. Hier is iets in veranderd. 
Het Koffiehuis is als locatie afgevallen omdat 
er te weinig plaats is. Er is daar een tweede 
biljart gekomen en de groep mensen die komt 
zingen groeit alleen maar. Het gevolg is dat we 
helaas voorwaarden moeten gaan stellen aan 
de grootte van de zaal. Niettemin: Jo, het was 
altijd heel gezellig bij je, maar nood breekt wet 
zoals ze zeggen. 
Data nieuwe zangseizoen (start om 20.00u):
13 oktober: Restaurant Kasteel van Batavia
17 november: Jeugdgebouw aan de Markt
19 januari: Restaurant Kasteel van Batavia
16 februari: Brasserie de Fontein
22 maart: Jeugdgebouw aan de Markt
30 april: Koninginnedag, Westkapelle Herrijst 

Agenda

1 en 2 oktober, het Zeeuwse Marathonweekend met in de tuin 
van het museum muziek 
Maandag 17 oktober, 13.30u Presentatie onderzoek  
’t Wasschappels Gevoel
Vrijdag 21 oktober, 20.00u Opening Kijkmuur Mien durp is….
Vrijdag 21 oktober, vanaf 20.30u Speurtocht met (eigen) zaklan-
taarn in een donker museum
Woensdag 26 oktober, Pompoenendag vanaf 11.00u in en rond 
het Polderhuis
Dinsdag 1 november, 11.00u Herdenking landing, in de tuin bij 
het Polderhuis en om 12.30u op het kerkhof achter de vuurtoren
Vrijdag 11 november, Herdenking 100 jaar City, 100 jaar Wipper-
kanon, 100 jaar KNRN. De precieze programmering volgt later.
Zaterdag 19 november,intocht Sinterklaas (en niet op 19 decem-
ber zoals in de evenementenfolder stond).

Exposities
•	 27	september	tot	6	november, expositie “Het niet vertelde 

verhaal van 44”, alle dagen van 10.00 tot 17.00 uur.
•	 21	oktober	tot	31	oktober, Mien durp is…..
•	 11	november	tot	8	januari, Expositie 100 jaar City, 100 jaar 

Wipperkanon, 100 jaar KNRM

Uit het gastenboek:
Hallo, ik ben Nienke en Wouter en Mar-
cel. We vonden het heel interessant en 
we waren al vaker in een oorlogsmuseum 
geweest en dan mag deze niet ontbreken. 
Ik heb veel geleerd. Tot ziens van Nienke, 
Wouter, Marcel
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Extra nieuws
Begin november komt een editie van het Extra 
Nieuws van het Polderhuis. Daarin leest u alles 
over het programma rond de herdenking van 
100 jaar City of Benaris, 100 jaar KNRM en 
100 jaar Wipperkanon. Toen nummer 52 van 
het Polderhuis Blad naar de drukker moest, 
toen was het programma nog niet helemaal 
vastgesteld. Maar we houden u op de hoogte! 

U kunt zich nog steeds opgeven als aandeel-
houder voor de boegspriet van de City. Opge-
ven kan bij het bij het Polderhuis!

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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Uit het gastenboek:

Al aardig wat musea gezien maar nog niet 
zo indrukwekkend als hier. Prachtig opgezet, 
zeer informatief en enthousiaste suppoost!
Kom zeker terug met de rest van de fami-
lie. Drie Zeeuws Vlaamse zussen met hun 
ouders.

Uit het gastenboek:

Uit het gastenboek:
Heel bijzonder. Ik ben zelf bijna 80 jaar.  
Ik heb hier gespeeld na de oorlog in de straat 
waar de tanks stonden, we kwamen te voet 
van Domburg. J. Janse, Terneuzen

Uit het gastenboek:
Thank you for the memories. If only we 
actually learned some lessons from the pain 
that war brings, the world might be a better 
place.
Howard, London
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