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Even terugkieke
We hebben een drukke zomer gehad. En die-
gene die dacht dat het najaar rustig zou zijn, 
die vergiste zich. Oktober en november waren 
bijzondere maanden voor het museum. Het 
boek “Het niet vertelde verhaal van 44” werd 
grif verkocht en de tentoonstelling die er bij 
hoorde trok ook veel belangstelling. 

Op 1 november hadden we een bijzondere 
herdenking in de tuin. Niet alleen omdat de 
BBC de herdenking filmde, maar ook omdat 
de vrijwilligers die de Liberty Bridge gebouwd 
hadden, vereerd werden met een oorkonde. 
Dat is een grote eer, want het was niet eerder 
voorgekomen dat een groep burgers uit het 
buitenland zo’n blijk van waardering kregen 
van de Royal Marines. De oorkonde hangt 
inmiddels ingelijst bij de voordeur van het 
Polderhuis.

Drie maal een eeuw
Wat ook in november gebeurde was de plech-
tige herdenking van de stranding van de City 
in 1911. 

Dat was dus 100 jaar gele-
den. Tegelijkertijd was het 
100 jaar geleden dat West-
kapelle een eigen KNRM 
station kreeg en dat het 
wipperkanon zijn intrede 
deed. Op 11 november werd 
er herdacht en gevierd. Lees 
verder op pagina 3.

Winter Woensdag
in Westkapelle
In de Kerstvakantie is er niet veel te beleven, 
zegt men vaak. Om die reden wilde het Pol-
derhuis de Woensdag Westkapelle ook eens in 
de winter aanbieden. Woensdag 28 december 
is er een Kerstevenement van 13.00 tot 17.00 
uur met een gevarieerd aanbod. Bijvoorbeeld 
een zoektocht in het dorp voor volwassenen  
(€ 1,00) en aparte voor kinderen (€ 0,50). 
Voor beide tochten staan leuke prijzen klaar 
voor de winnaars. Deze middag is de grote 
vuurtoren open voor bezoek (13.00-16.00u) 
evenals de molen de Noorman. 

Het Polderhuis is tot en met 
1 april op maandag en dinsdag 

gesloten en de andere dagen open 
van 11.00-17.00u.

( 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 januari 
2012, niet geldig op 
zon- en feestdagen.

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

polderhuisblad 53.indd   1 02-12-11   10:44



2

Het Polderhuis Blad nr. 53

De paardentram maakt regelmatig een rondje 
door het dorp.
Opstappen en uitstappen bij het Polderhuis, 
het eerste rondje vertrekt om 13.00 uur. Een 
kaartje kost voor volwassenen € 1,00 en  
€ 0,50 voor kinderen. Kaartjes zijn te koop bij 
het Polderhuis of op de wagen bij de Kerstcon-
ducteur. 
In de ontmoetingsruimte van het museum 
hangt de expositie ‘100 jaar KNRM, City en 
wipperkanon. Er wordt een demonstratie 
“Blokjes bakken” gegeven en een demon-
stratie “schelpen schilderen”. Spelletjes in de 
tuin en op het terras geven die dag een extra 
winters tintje. Koffie met appelgebak heeft 
de actieprijs € 3,50 en natuurlijk ontbreekt de 
Glühwein niet. Het museum is de hele dag 
open, vanaf 11.00 uur. 

MuseumNa|8
Op 21 oktober was het MuseumNa|8. Op 
die avond waren bijna alle Zeeuwse musea ’s 
avonds open. Zo ook het Polderhuis. In de ont-
moetingsruimte hing een expositie van Was-
schappelse schoolkinderen en enkele volwasse-
nen met kunstwerken over hun Wasschappels 
gevoel. Het eerste kind dat die avond binnen-
kwam mocht de expositie openen. Dat werd 
de zesjarige Jaimy van Keulen. Hij opende de 
expositie door een lint door te knippen.

De kinderen konden het museum in het 
donker bezoeken en een speurtocht maken. 
Iedereen vond dat Chantal Pouwelse een span-
nende speurtocht had gemaakt. De uitslag:
Leeftijdscategorie 4 t/m 8 jaar
In het museum waren 25 afbeeldingen ver-
stopt. Mikai heeft 24 afbeeldingen gevonden 
en Esmay had ze alle 25!
Winnaar jongens: Mikai Verhulst
Winnaar meisjes: Esmay Roelse
Leeftijdscategorie 9 t/m 12 jaar
Oplossing van de letterspeurtocht: Speuren in 

het donker is spannend. Van deze leeftijdsca-
tegorie hadden alle deelnemers deze oplossing 
goed, maar helaas waren er maar 2 prijzen te 
winnen. Dus we hebben de uiteindelijke prijs-
winnaars geloot. De prijswinnaars hebben hun 
prijzen al gehad.
Winnaar jongens: Thomas Moleveld
Winnaar meisjes: Hannah Willeboordse

60 maal onze bezorger
Arjoan Lievense loopt al 11 jaar trouw met ons 
Polderhuis Blad door het dorp. 
Dit keer is het de zestigste keer: 53 maal het 
Polderhuis Blad en 7 maal Extra Nieuws. 

Omdat wij hem daarom eens in het zonnetje 
wilden zetten, vroegen we zijn dochter Ria 
Houmes om een stukje te schrijven voor dit 
nummer. Hieronder haar verhaaltje.
“Mijn vader, Arjoan Lievense, bezorgt al 35 
jaar folders in Westkapelle. Toen jullie in 2000 
begonnen met “Het Polderhuisblad” is mijn 
vader die ook gaan bezorgen. Hij doet het fol-
deren altijd met plezier, en het is ook nog goed 
voor de gezondheid. Ook al is hij nu 75 jaar, hij 
loopt nog steeds elke week heel Westkapelle. 
Dat zijn toch zo’n 1050 adressen. En degene 
die een sticker op de brievenbus heeft met 
“nee/ja” die krijgt tóch het Polderhuisblad, dus 
dat zijn nog zo’n 50 adressen meer. Hij is daar 
ongeveer 7,5 uur mee bezig. Wil de familie 
eens met vakantie of een dagje uit, dan kijkt hij 
toch altijd nog wel of het een beetje uitkomt 
met het bezorgen. Dat het Polderhuisblad altijd 

Bedankt 

Arjoan! 
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veel gelezen wordt, dat is iets wat zéker waar 
is. Mocht hij per ongeluk eens een krantje 
vergeten, dan wordt er gelijk gebeld hoor naar 
De Bazienstraat.” 

Drie maal een eeuw
Onderstaand artikel werd geschreven door Eric 
Jan Weterings, onze free-lance verslaggever.
“Terwijl elders in Nederland op de elfde dag 
van de elfde maand officieel het carnavalsei-
zoen begon, waren in Westkapelle serieuzere 
zaken aan de orde. Daar werd in het Polder-
huis herdacht en gevierd. Herdacht dat 100 
jaar geleden de City of Benares op de dijk 
strandde en gevierd dat in datzelfde jaar 1911 
de plaatselijke afdeling van de KNRM haar 
werk begon met de installatie van een wipper-
kanon. 
In een met ongeveer honderd mensen af-
geladen Polderhuis sprak burgemeester Van 
der Zwaag, na de koffie en de cake, een 
welkomstwoord. Opvallend waren de vele 
oranje jassen van KNRM-ers, van wie er twee 
een onderscheiding kregen voor twintig jaar 
trouwe dienst: Vuurleider en baas van de kust-
hulpverlening Ties Verhoeven en schipper Kees 
Minderhoud.

Voor het volgende onderdeel van de jubile-
umviering moesten de aanwezigen een paar 
honderd meter lopen, naar de plek op de dijk 
waar de Benares strandde. Hoewel, dè plek? 
Een aantal aanwezigen meende toch echt een 
paar honderd meter van de ‘echte’ plek te zijn 
verwijderd. Na een korte discussie liet men het 
er maar bij zitten. “Kwiit ’t ôk nie zeker oo”. 
Voor mensen die minder goed ter been waren, 
was origineel vervoer geregeld. De zo langza-
merhand op heel Walcheren bekende zon-
netrein, die het in deze weersomstandigheden 
met een accu moest doen.

Heiig herdenken
In stemmig heiig weer en een straffe wind 
wapperden de vlaggen van de KNRM, Ne-
derland en Finland boven de hoofden van de 
toeschouwers. Van der Zwaag herdacht de 
slachtoffers uit 1911, waarna de bemanning 
van reddingsschip Uly een krans in het water 
wierp. 
Na de minuut stilte werd de originele scheeps-
bel van de Benares, tijdelijk opgehangen aan 
een stellage, geluid, ‘I am sailing’ op trompet 
gespeeld door Peter Slabber, waarna het wip-
perkanon werd afschoten.
Op dat moment werd duidelijk wie ervaren 
redders en ‘herdenkers’ zijn. Vlak voordat het 

schot werd afgevuurd beschermden zij hun 
oren. Even later schrokken de ‘onwetenden’ 
zich een hoedje van de luide knal. Vervolgens 
gingen de vlaggen in top. Onder de aan-
wezigen was de bekende Zeeuwse maritiem 
historicus Cor Heijkoop. Hij vertelde dat de 
originele bel na de Tweede Wereldoorlog 
was terechtgekomen in een kerk in Ritthem, 
waarop een wakkere geschiedvorser deze wist 
te ruilen voor een ander exemplaar. De bel ligt 
nu (tijdelijk) in het Polderhuismuseum.

In het in Westkappel zeer bekende café-
restaurant Batavia (gelegen tegenover het 
Polderhuis), kregen de genodigden een lunch 
aangeboden. Daar was alle tijd om eens lek-
ker bij te praten, want het programma liep 
nogal voor op het schema. Dat was vooral te 
danken aan de hoogwaardigheidsbekleders, 
die hun toespraken beperkt hielden. Dit is 
niet de plaats voor culinaire recensies, maar 
de tomatensoep was voortreffelijk, evenals de 
broodjes. “Kè ill hoed heheten”, zoals een van 
de aanwezigen het samenvatte.

Formaliteiten
Met een goed gevulde maag is het prettig 
herdenken en inaugureren. In de tuin van 

Bedankt 

Arjoan! Eigenaar W. Deijnen
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Twee Westkappelaars dienden een lint door 
te knippen. Oud- KNRM- medewerkers A. 
Louwerse en W. Gabriëlse hadden er geen 
moeite mee om daarmee de tentoonstelling te 
openen. Van ‘arte aanbevolen é’.

Onze reporter sprak ook nog met Ander van 
Rooijen.

“Soms grijpt dit werk me aan”
Honderd jaar geleden was de stranding van de 
bark City of Benares aanleiding om in Westka-
pelle een reddingsstation te vestigen. Dat jubi-
leum viert de KNRM in het Polderhuis met een 
expositie, die op 11 november werd geopend. 
Waaruit bestaat het werk van de Westkappelse 
vestiging van de Koninklijke Nederlandse Red-
ding Maatschappij? En wat is er de afgelopen 
eeuw aan memorabels gebeurd? Op deze en 
vele andere vragen geeft Ander van Rooijen, 
voormalig schipper, lid van het bestuur en PR-
man, antwoord. Maar eerst wat geschiedenis.

In de nacht van 30 september op 1 oktober 
1911 strandde voor de kust van Westkappel 
de Finse bark City of Benares. Dorpsbewo-
ners vormden een menselijke keten om de 
opvarenden te redden. Van de twintig beman-
ningsleden konden er elf in veiligheid worden 
gebracht. Negen anderen kwamen om, veelal 
omdat ze in de woeste zee te pletter sloegen 
tegen de paalhoofden. 

Een paar maanden later werd een zogenoemd 
wipperkanon in gebruik genomen. Via dat 
kanon kan een touw naar een gestrand schip 
worden geschoten, zodat opvarenden van een 
in nood verkerend schip naar de wal gebracht 
kunnen worden. In de loop der jaren zijn zo 
tientallen zeelieden in veiligheid gebracht. 
Pas in het begin van de jaren negentig van de 
vorige eeuw werd het kanon buiten gebruikt 
gesteld. Snelle boten en helikopters maakten 
het overbodig. Het kanon is nu een van de 
pronkstukken van het Polderhuis.

het Polderhuis kwam eerst Roemer Boogaard 
aan het woord, directeur van de KNRM. Hij 
memoreerde een aantal hoogtepunten uit het 
werk van ‘zijn’ organisatie, waarna hij besloot 
met de constatering dat dankzij het ‘stoere, 
mooie werk’ er nog steeds geen gebrek is aan 
vrijwilligers.
Honorair consul van Finland in Zeeland M.J. 
Verbrugge bedankte vervolgens de Westkap-
pelaars – maar vooral hun voorzaten – voor 
hun inspanningen om bemanningsleden van 
de City te redden. De diplomaat schroomde 
niet daarbij grote woorden te gebruiken. “De 
zee verbindt Zeeland en Finland in goede 
tijden en in slechte tijden”. Tis maar dat u 
het weet. De enige jaren geleden geborgen 
boegspriet van de City werd op de elfde van 
de elfde van de elfde onthuld als de nieuw-
ste aanwinst van het museum. Kleinzoon 
J. Gabriëlse van een van de redders legde 
namens Westkapelle een witte krans, waarop 
Verbrugge namens Finland een rode krans bij-
droeg. Gabriëlse: “Pas tijdens ’t iiten vroegen 
ze me. ’Ket natuurlijk hedaan, mè ’t was wel 
een verrassing.” En toen was het tijd voor nog 
een formele plechtigheid: De opening van de 
tentoonstelling. 
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Van de Eemshaven tot aan Cadzand heeft de 
KNRM 42 stations. Volgens Van Rooijen hoort 
Westkappel bij de ‘middelgroten’. “We hebben 
22 oproepkrachten, die gemiddeld zo’n veertig 
keer per jaar in actie moeten komen.” Van 
die 22 zijn er 16 ‘opstappers’ voor het varend 
gedeelte en zes mensen voor kusthulpverle-
ning op het strand. Bij die laatste groep zitten 
twee vrouwen. Dat lijkt op een echte mannen-
wereld. “Tot nu toe zijn er weinig vrouwen bij, 
maar wat niet is kan nog komen”, constateert 
Van Rooijen.

Vrijwilligers en geen 
subsidie
Alle medewerkers zijn vrijwilligers. (“Nou ja,  
€ 1,25 per uur als onkostenvergoeding, dus 
daar hoef je het niet voor te doen”.) De KNRM 
werkt zonder overheidssubsidie. Kosten wor-
den gedekt door legaten, donateurs (‘redders 
aan de wal’ genoemd), rederijen, giften en 
incidentele fondsenwervingsacties. “Subsidie 
willen we ook niet”, zegt Van Rooijen. “We 
willen onze eigen identiteit bewaren. Als de 
overheid geld gaat geven, krijg je meteen al-
lerlei regeltjes opgelegd.”
Potentiële vrijwilligers moeten aan strenge ei-
sen voldoen. Ze moeten fysiek geschikt zijn en 
een opleiding volgen, van marifooncertificaat 
tot vaarbewijs, EHBO-diploma, kustnavigatie 
etc. En dan zijn er nog zo’n dertig oefeningen 
per jaar. Een heel belangrijke eis is dat mensen 
in Westkappel wonen en werken. “Dat klinkt 
misschien vreemd, maar als er een calamiteit is, 
moet je oproepbaar zijn. Helaas hebben goede 
vrijwilligers moeten afhaken, omdat ze werk 
buiten het dorp vonden.“
De KNRM helpt zowel beroeps- als plezier-
vaarders. In de zomermaanden is het meeste 
werk te doen, als onervaren schippers van 
plezierbootjes in moeilijkheden raken. Ook 
de beroepsvaart doet vaak een beroep op 
de redders, bijvoorbeeld bij motorpech. Van 
Rooijen: “Ook helpen we bij medische evacu-
aties. Enkele weken geleden kregen we van de 
kustwacht een oproep dat een bemanningslid 
gewond was geraakt. Wij zorgen er dan voor 
dat zo’n man zo snel mogelijk naar een zieken-
huis wordt gebracht.”

Hoewel het reddingswerk niet zonder risico’s 
is, zijn er voor zover van Rooijen weet nooit 
reddingswerkers omgekomen. “Ik zit hier nu 
28 jaar en in die tijd is er nooit iemand ver-
dronken. Voor zover ik weet geldt dat voor alle 
stations. In Westkappel is sinds 1911 nog nooit 
een reddingswerker omgekomen.”

Aangrijpend
Van Rooijen kwam in 1983 bij de ‘wipper-
ploeg’ (groep reddingswerkers) als chauffeur. 
Om het opgeslagen reddingsmateriaal vanuit 
de opslag naar het stand te vervoeren, leende 
de KNRM meestal een auto van een plaatse-
lijke vrachtrijder. “Die man ging in de sanering, 
dus de redders zaten zonder auto. Ik had (en 
heb) een legervrachtauto uit 1942. Omdat ik 
in de huisjesverhuur zit, zat ik al veel op het 
strand. Zo ben ik er bij gekomen.” Hij vervulde 
daarna vele functies binnen de KNRM, onder 
meer als ‘vuurleider’, aanvoerder van een wip-
perploeg.
Soms is het reddingswerk aangrijpend. “Ik 
herinner me dat we een nacht lang hebben ge-
zocht naar een vermiste 16-jarige surfer. In de 
stikdonkere nacht zagen we alleen wat kleine 
lichtjes in de verte van een strandpaviljoen. 
Daar zaten de vader en moeder van die jon-
gen op nieuws te wachten. De volgende dag 
spoelde zijn lichaam aan. ‘Aangrijpend’, zo’n 
gebeurtenis, anders kan ik het niet noemen. 
Daar staat tegenover dat je in al die jaren veel 
mensen hebt kunnen helpen. Dat maakt dit 
werk de moeite waard.”
Eric-Jan Weterings  

Nieuwe vrijwilligers
Naar aanleiding van onze oproep voor nieuwe 
vrijwilligers kunnen we melden dat er een paar 
nieuwe krachten zijn. Wij willen ze vast veel 
succes wensen het komend jaar!

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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WinterKêrremesse
Zaterdag 10 maart 2012 vanaf 13.00 uur een 
leuk winterfeest op de Markt en in Herrijst, 
mét de Senior Kamerveiling waarvoor de op-
brengst weer voor het museum is. Wat gaat er 
gebeuren, wat is er te doen?
Op de Markt staat een grote tent waarin 
een ouderwets jaarmarkt (vandaar de naam 
Kêrremesse). Ambachten, ouderwetse spel-
letjes, lekkere hapjes, muziek en bijzondere 
producten wisselen elkaar af. Ook komt er een 
echte ijsbaan met een Koek en zopie kraam. 
Bijzonder is de verkoopexpositie Kinderkunst 
waarvoor de opbrengst naar KIKA gaat. Voor 
jong en oud zijn er zijn leuke spelen om prijzen 
mee te winnen. Kortom: je komt oren en ogen 
tekort!
In Herrijst zijn er verschillende muzikale evene-
menten, er worden twee veilingen georgani-
seerd en een Rad van Fortuin.
Deze Winterkerremesse wordt in samen-
werking georganiseerd met: Wasschappelse 
verenigingen, ondernemers, Stichting Senior 
Kamerveiling en het Polderhuis.

Heeft u al zin? Wij zijn overigens op zoek naar 
leuke, bijzondere, kleine en grotere veilingza-
ken. Dat kunnen voorwerpen zijn, kunststukjes 
of diensten.

Nieuws van de Stichting 
VerBEELDing Charley Toorop
Weet u het nog?
In het najaar van 2008 was er in museum 
Boijmans Van Beuningen te Rotterdam een 
prachtige overzichtstentoonstelling te zien van 

het werk van de schilderes Charley Toorop. 
Daar hingen haar in Westkapelle geschilderde 
werken op een ereplaatsje.
De gemeente Veere besloot mee te doen aan 
een door museum Boijmans Van Beuningen 
uitgeschreven wedstrijd om in aanmerking te 
komen voor het plaatsen van een beeld ter 
herinnering aan deze voor Westkapelle zo 
belangrijke kunstenares. Immers vanaf 1924 
tot 1955 kwam zij bijna jaarlijks naar ons dorp 
om er te schilderen. In samenwerking met de 
Dorpsraad en de Westkappelse bevolking koos 
de gemeente Veere voor een plek op de dijk, in 
de buurt van het Polderhuis. 
Helaas werd op het laatste moment de hele 
wedstrijd afgeblazen door Boijmans Van Beu-
ningen.

Oprichting Stichting 
VerBEELDing Charley Toorop
De Westkappelaars staan er om bekend dat 
ze de moed niet opgeven en samen veel voor 
elkaar krijgen. Dus al gauw werd er gezegd 
“dan doen we het toch zelf”. En zo is in juli 
2010 door een groep vrijwilligers de Stichting 
VerBEELDing Charley Toorop opgericht met als 
doel een beeld voor haar te realiseren op de 
plek die destijds door de gemeente is aange-
wezen. De gemeente Veere gaf haar volledige 
medewerking door het geven van een start-
subsidie.

Hoe staan we ervoor?
Het eerste jaar stond in het teken van publici-
teit en geldwerving, want zonder voldoende 
geld komt er geen beeld. Ondanks de recessie 
en de bezuinigingen op kunst en cultuur, waar-

Dit schilderij is in bezit van het Zeeuws Museum
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door het werven van geld meer moeite kost, 
hebben we inmiddels ruim de helft van onze 
projectbegroting binnen.
Maar we zijn er nog lang niet. Om een beeld 
van enig formaat te laten maken is heel veel 
geld nodig. Een goed voorbeeld van hoeveel 
een beeld kost, is het plaatsje Epe. Daar werd 
vorig jaar uit het park een beeld gestolen. De 
Epenaren vonden het zo erg dat er een grote 
inzamelingsactie op gang kwam. Dat leverde 
32.000 euro op. Met dat geld kon een nieuw 
beeld gemaakt worden, dat 25 oktober j.l. is 
onthuld. Zo hebt u enig idee om welk bedrag 
het gaat.

Selectiecommissie
De door onze stichting ingestelde selectie-
commissie adviseert ons bij het zoeken naar 
beeldende kunstenaars, die geschikt zijn 
om het beeld, bedoeld als ode aan Charley 
Toorop, te ontwerpen en te vervaardigen. 
Op 4 oktober j.l. vond de eerste oriënterende 
vergadering plaats in het museum Beelden aan 
Zee te Scheveningen. Hierbij waren vanuit het 
bestuur aanwezig Ans Dingemanse (voorzitter) 
en Hans Plasse (secretaris). Aandacht werd be-
steed aan de te volgen procedure voor bena-
dering van beeldhouwers en aan het door het 
bestuur gemaakte programma van eisen. De 
volgende bijeenkomst vindt plaats in januari in 
Westkapelle. Dan zullen de volgende stappen 
gezet worden, gericht op het vinden van de 
meest geschikte kunstenaar.

Doet u mee?
Velen gaven reeds 
het goede voorbeeld 
door een geldbe-
drag te doneren. 
Als we allemaal 
meedoen staat het 
beeld bedoeld als 
ode aan Charley 
Toorop in 2013 te 
pronken op de dijk. 
Dan heeft Westka-
pelle een landelijke 
primeur. Zo wordt 
onze zeedijk, waarop 
al veel kunstwerken 
en monumenten 
staan die herinneren 
aan de geschiedenis 
van ons dorp, nog 
interessanter voor de 
bezoekers. 

Geef Charley een plaats op de dijk!
Doe ook mee en stort uw vrijwillige bijdrage 
op rekeningnummer 1457.13.008 t.n.v. St. 
Verbeelding Toorop, Westkapelle. Elk bedrag is 
welkom, zowel groot als klein.
Kijk ook eens op onze website  
www.tooropinwestkapelle.nl

Nieuwjaarsborrel 
vrijwilligers
Op 11 januari nodigen we bij deze alle hui-
dige en toekomstige vrijwilligers uit voor een 
Nieuwjaarsborrel om 19.30u. Op deze avond 
geeft het bestuur informatie over hoe het 
met het museum gaat. Ontwikkelingen rond 
bezoekerscijfers en de inkomsten ontbreken 
natuurlijk niet. Op deze avond kunnen vrij-
willigers ook intekenen op lopende taken en 
vacatures. Verder kunnen we natuurlijk ook 
Nieuwjaar wensen en we kijken even vooruit. 

Nieuwjaarsborrel 
ondernemers
Op 18 januari nodigen we bij deze alle onder-
nemers en adverteerders van het Polderhuis 
Blad uit voor een Nieuwjaarsborrel én een 
kijkje in onze ‘keuken’ met informatie over hoe 
het met het museum gaat. We vertellen ook 
wat over de evenementen voor het komend 
jaar. Ondernemers kunnen intekenen op ad-

Dit schilderij is in bezit van het Zeeuws Museum
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vertenties voor het Polderhuis Blad en verder 
kunnen we elkaar natuurlijk ook Nieuwjaar 
wensen. 

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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Agenda / Kalender

•	 11	november	tot	8	januari, Expositie 100 
jaar City, 100 jaar Wipperkanon, 100 jaar 
KNRM

•	 28	december Winter Woensdag Westka-
pelle, 13.00-17.00u

•	 19	januari Zing maar mee, Restaurant 
Kasteel van Batavia, 20.00u

•	 16	februari Zing maar mee, Brasserie de 
Fontein, 20.00u

•	 10	maart KouweKerremesse, Herrijst en de 
Markt, vanaf 13.00u

•	 22	maart Zing maar mee, Jeugdgebouw 
aan de Markt, 20.00u

•	 30	april Zing maar mee, Koninginnedag, 
Westkapelle Herrijst, 20.00u .

Zomer Activiteiten WES/
Polderhuis 

Het lijkt een beetje vroeg, maar voor som-
mige activiteiten moet je al in november 
afspraken maken. Om zeker te weten dat we 
weer een leuk programma kunnen bieden 
zijn de data en de thema’s al vastgezet.

•	 woensdag 11 juli Sport & Beweegdag
•	 zaterdag14 juli Ringrijden XL
•	 woensdag 18 juli Wielerdag
•	 woensdag 25 juli Natuurdag
•	 woensdag 1 augustus Zeeuwse dag
•	 woensdag 8 augustus Zeedag
•	 woensdag 15 augustus Traditiedag
•	 woensdag 22 augustus Badgastendag

Abonnement
Wilt u een abonnement op het Polderhuis 
Blad? Voor 4 nummers per jaar kost het u  
€ 8,00 per jaar, inclusief verzendkosten. 
Opgeven kan via het email adres, of bel-
len, of aan de balie

Donateur
De kosten voor een donateurschap zijn  
€ 25,00 voor het 1e gezinslid en € 10,00 
voor elk volgend gezinslid. U krijgt een  
donateurpas en u mag het museum zo 
vaak bezoeken als u wilt.

Gevraagd voor Museummolen 
‘De Noorman’ :

Enthousiaste man / vrouw die de opleiding 
tot vrijwillig molenaar wil volgen en daardoor 
de molen weer toekomst geeft. We zien uit 

naar uw reactie!!!

Voor inlichtingen: 
adjo01@zeelandnet.nl  

(Secr.Opleiding Vrijwillig Molenaar)
Howard, London
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