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Prachtige vitrine
van de veiling

Clubkas
Rabobank

De ruime opbrengst van de veiling is al omgezet in een aantal belangrijke aanwinsten voor
het Polderhuis. De belangrijkste aanwinst is
een nieuwe vitrine voor het museumdeel voor
wapens, munitie en legerkleding. De vitrine is al
geplaatst! Een tweede aanwinst is een nieuwe
beamer voor in de ontmoetingsruimte. U merkt
daar iets van als u een filmpje kijkt op het grote
scherm. De derde en laatste aanwinst is een
verrijdbare expositiewand die uit twee delen
bestaat. Deze wanden zijn aan één zijde lila,
dat is de zijde voor de wisselexposities. Op de
andere zijde zijn de wandgrote foto’s geplakt
die nu op de muur zitten. Op deze manier is het
eenvoudiger om een expositie op te bouwen:
we draaien gewoon de wanden. De wanden
worden geplaatst bij de eerstvolgende wisselexpositie.

Zing maar Mee-team
gehuldigd

HOOFDSPONSOR

Het Polderhuis is tot en met
1 november op alle dagen open van
10.00-17.00u.
Iedereen die op het PolderNa 1 november zijn we op maandag
huis heeft gestemd met de
en dinsdag dicht, de andere dagen
Rabobank Clubkascampagne,
open van 11.00-17.00u.
bedankt! Maar liefst 417
stemmen levert € 1527,35
( 0118 570700
op!
info@polderhuiswestkapelle.nl

Door Ad Hanneman
Bindend, gezellig en ook het ouderwetse in
stand houden
Ooit begon het met voor de hand liggende
(volks)liedjes. Nu – tien jaar later – zijn de Zing
maar Mee avonden niet meer weg te denken.
Afgelopen Koninginnedag werden de uitvoerenden Jo Theune (accordeon), Piet van Rooijen
(zang), en de beide medewerksters Paula Huibregtse en Nellis Jakobsen op eigen wijze gedecoreerd, in de bloemen gezet en van een flesje
inneembaar vocht voorzien. Dat gebeurde die
avond in Westkapelle Herrijst. Ada van Hoof en
Jan van Beekhuizen brachten de hulde voor het
kwartet, namens het Polderhuis. Jong en oud in
de zaal onderstreepte de hommage. Liedjes zijn
immers belangrijk in Westkapelle. Onder meer
voor de Gaaischieters en de Heiploeg en voor
de talrijke andere culturele manifestaties.
Ruim voor de eerste toon klonk, was de zaal
nagenoeg bezet met meer dan honderd meezingers. “Best wel veel”, oordeelde Ada van
Hoof. “Zeker als je bedenkt dat een flink aantal
vaste bezoekers met vakantie is”. Hier en daar
schraapten bezoekers alvast hun kelen. Enkele
teksten uitproberen – en hoe ging de melodie ook alweer. De
HOOFDSP
dames Jakobsen en
Huibregtse hadden
bij elke stoel een
geniet setje verzen
voor die avond neergelegd. Van Rooijen
controleerde nog

ONSOR
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maar eens de geluidsinstallatie. Zonder zijn luidsprekersstem, zou het immers moeilijk worden
de toon te zetten voor de meezingers.
… dag na de jubileumuitvoering…
“We doen dit om dat ouderwetse in stand te
houden”, verklaart zanger Van Rooijen een
dag later in het Polderhuis. “Samen zingen is
gezellig en de teksten vertellen over het leven
vroeger: over geluk en ongeluk, liefde, bedrog,
armoede en in dat alles verpakt zitten emotie en
humor van toen”, vat hij samen. Nadrukkelijk
noemt hij scheepsrampen en oorlog. Ook dat
wordt bezongen. “En het bindt mensen”, voegt
hij er aan toe. De Koninginnedag samenzang
duurde maar liefst drie-en-een-half uur. Vrolijkheid en saamhorigheid gingen in de teksten
hand in hand met melancholie en verweven
ondeugd. “Inderdaad zijn de liedjes zo af en toe
een beetje stout”.
Inderdaad. Vroeger was alles anders. Maar dat
is volgens het viertal geen reden om de zangteksten dan maar definitief geconserveerd in
de vitrine van een museum te leggen. Theune
herinnert zich “bijvoorbeeld een bruiloft vroeger. Dan zong iedereen mee, mensen kenden
de liedjes. Noem ze maar op. Van Fiolie – Van
Fiola, Het lied van de Zee, Loflied op het Biertje
en ga zo maar door. Je ziet vooral bij ouderen
dat ze de liedjes voor een groot deel uit hun
hoofd kennen. En natuurlijk ouwerwetse liedjes.
Op Koninginnedag zingen we aan het eind ’t
Wasschappels Volkslied. Je hebt het gisteren
kunnen zien. Iedereen gaat dan staan”.
Het verlies
van met name
de liedjes in
Westkappels
dialect wijt Nellis
Jakobsen aan het
onderwijs. “Op
de scholen mocht
op gegeven
moment geen
dialect meer worden gesproken”,
weet ze. “Gelukkig is dat veranderd. Ik herinner me nog dat mijn kleindochter
bij me kwam en een echt Westkappels Sinterklaasliedje begon te zingen, dat ze op school
had geleerd. Hetzelfde liedje dat ìk op school en
thuis zong. De tranen sprongen in mijn ogen. Ik
was blij dat ze op de lagere scholen niet meer
zo star volhielden aan het Algemeen Beschaafd
Nederlands”. Haar zus Paula Huibregtse beaamt
dat. Ook dat Sinterklaasliedje is opgenomen in
de bundels.
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Ook in de zomer is er een zangavond, altijd gezellig, in de
tuin van het Polderhuis.

…Piet zoekt uit…
De beide zussen hebben tot taak de Zing maar
Mee-bijeenkomsten te regelen bij de uitbater van de ruimte en er voor te zorgen dat de
bezoekers weten wat Jo Theune en Piet van
Rooijen ten gehore brengen. Piet van Rooijen
maakt voor de uitvoering keuze uit zo’n honderdvijftig door de beide dames gebundelde
liedjes. Hij bespreekt zijn keuze met Jo Theune
en geeft ze dan door aan de beide zussen ter
voorbereiding aan de volgende samenkomst.
“Belangrijk is dat ze makkelijk mee te zingen
zijn, hetgeen overigens niet betekent dat het
per definitie makkelijke liedjes zijn”. De inhoud
is veelal meeslepend en vertelt over armoede –
“Geen hout meer in de schamele hut….” Het
repertoire voor de zangbijeenkomsten is van alle
tijden.
Het begon dus allemaal tien jaar geleden.
“Eigenlijk eerder”, vult Van Rooijen aan. “We
zaten regelmatig met wat mensen die van
zingen houden bij elkaar. En wat doe je dan?
Inderdaad. Zingen. Er werd toen geopperd om
daar een wat georganiseerder vervolg aan te
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geven. We hebben dat bij Ada van Hoof
aangekaart. Je kent Ada. Als die iets ziet zitten,
zit ze er meteen bovenop. En zo is het begonnen”.
Paula Huibregtse vult aan dat er steeds meer
mensen kwamen. “We kregen op gegeven moment ruimteproblemen. Het gevolg is dat we nu
niet meer overal terecht kunnen”. Tot voor een
tijd geleden deed het gezelschap om beurten de
etablissementen in Westkapelle aan. “Met het
gestegen aantal bezoekers tot, zeg maar, tussen de honderd en honderdtwintig gemiddeld,
lukt het niet meer om op elke plek een Zing
maar Mee-avond te organiseren. Trouwens, het
zijn niet uitsluitend mensen uit het dorp. Ook
mensen uit andere Walcherse plaatsen komen
in een stijgend aantal. In percentages? Ik denk
dat driekwart uit het dorp komt en de rest van
overal op Walcheren”.

A’k is wat ken doe?
Het gebeurt regelmatig dat mensen bovenstaande vraag stellen. Gelukkig. Welwillende
mensen zijn er nog steeds. Maar voor de
schoonmaakploeg is het moeilijk om uitbreiding
te vinden. De twee huidige teams werken al een
paar jaar één keer per maand in een vaste samenstelling op maandag of woensdagochtend.
De meeste van hen hebben ook nog andere
taken in het museum. Enkele van hen zijn oma/
opa en dat geeft in de nieuwe tijd andere taken
dan vroeger, namelijk geregelde kinderopvang
omdat beide ouders (hun eigen kinderen) werken. We doen een nieuwe oproep. Misschien
dat er mensen zijn die graag zouden helpen
maar die overdag zoveel taken en bezigheden
hebben dat er geen vaste taak bij kan.
Dan stellen we de vervolgvraag: zou u wel
op zaterdagochtend kunnen en willen of in
de vroege avonduren? Misschien kunnen we
met een andere poetstijd een volledig nieuwe
ploeg (4 á 5 mensen) formeren die 1 keer in de
maand een aantal uurtjes poetst. Voor vragen
en opgeven kunt u terecht bij Corrie Gabriëlse.
Zij is de coördinator van de schoonmaakploeg.
U kunt bellen (571685) of mailen:
corriegabrielse@kpnplanet.nl
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

Kinderen & musea
De gemeente Veere vindt het belangrijk dat kinderen in een vroeg stadium kennis maken met
kunst, cultuur en de geschiedenis van Walcheren. Om die reden is er een aantal jaar geleden
een plan gemaakt voor museumbezoek van alle
kinderen uit Veere. Alle klassen van de basisscholen binnen de gemeente mogen de musea
één keer bezoeken. De coördinatie is in handen
van Kunst Educatie Walcheren.
En zo krijgt het Polderhuis ook jaarlijks een
paar honderd scholieren van het basisonderwijs
over de vloer. Onlangs waren de scholieren
van Westkapelle aan de beurt om een bezoek
te brengen aan het Marie van Tak Poortvliet
Museum in Domburg. Michiel Paalvast had daar
een expositie met onder andere een boeiend
schilderij van een speciale kamer. Een van de
kinderen, Denise van de Perk, heeft daar een
verhaaltje over geschreven. Haar moeder heeft
een foto gemaakt van het kunstwerk en we
laten u even lekker meegenieten.

Groep 3 en 4 van
De Lichtboei in Marie-Tak
van Poortvlietmuseum
Door Denise van der Perk
De heenreis met de bus was leuk. Ze hadden
eerst iets verteld over schilderijen en toen mochten we zelf kunst maken. Toen kregen we wat
drinken. En dan gingen we naar de schilderijen
kijken en die mevrouw die vertelde allemaal.
Het mooiste vond ik de rode kamer en de weg
naar Gapinge was ook mooi. En toen gingen we
weer terug naar school en alles was heel leuk.
3
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Monument Ode aan
Charley Toorop
Door Ans Dingemanse
Het jaar 2012 begon goed voor de
Stichting VerBEELDing Charley Toorop. Zowel van de provincie Zeeland
als van de gemeente Veere kreeg de
stichting een mooie subsidie toegekend. Hiermee hebben de gemeente
en de provincie onze vrijwillige werkzaamheden om een
monument voor Charley Toorop te realiseren
beloond. Tevens hebben ze door middel van
deze subsidies te kennen gegeven achter het
initiatief te staan. Dat geeft de stichting een
enorme steun in de rug.

kunstenaars zullen APP en QR-codes worden
ontwikkeld, zodat de wandelaar via de telefoon
deze informatie kan downloaden. Als alles is
gerealiseerd, zal deze wandelroute een aanwinst
zijn voor de bezoekers van Westkapelle. Via de
wandeling en de bijgeleverde informatie leert
men ons dorp en omgeving op een andere
manier kennen.

Activiteiten
De stichting heeft meegedaan aan de Rabobankclubkascampagne en aan de poster-wedstrijd “We hangen”, georganiseerd door het
CBK in Middelburg. Alle mensen die bij deze acties op ons hebben gestemd, willen we hartelijk
danken voor hun support. Het meedoen heeft
zowel publiciteit als een bijdrage voor onze
kas opgeleverd. Van de zomer nemen we op 1
augustus deel aan de Kunst-en Artiestenmarkt
op het marktplein en op 15 augustus aan de
Traditiemarkt in de tuin van het Polderhuis.
Verder is de Selectiecommissie druk bezig met
het zoeken naar een geschikte kunstenaar om
het monument “Ode aan Charley Toorop” gestalte te geven. We houden u op de hoogte als
het zover is. Een vrijwillige bijdrage is nog altijd
welkom op ons rekeningnummer: 1457.13.008
tnv Stichting. Verbeelding Toorop, Westkapelle.
En vergeet niet zo nu en dan op de website te
kijken voor de laatste nieuwtjes.
www.tooropinwestkapelle.nl.

Boekpresentatie Elly van Ree
Charley Toorop in de deur van hotel De Valk
(foto Ans Dingemanse).

Wandelroute
Als tegenprestatie willen de gemeente en de
provincie dat we het project breder trekken
door een cultuurhistorische wandelroute te
realiseren. Vrijwilligers van de stichting zijn
momenteel druk bezig de wandelroute te
ontwikkelen. De wandelweg zal toeristen en
belangstellenden voeren over dijk en duin, langs
de kreek en door het dorp. Alle (kunst)objecten
die de wandelaar tegenkomt, zullen worden
beschreven in een boekje. Voor meer achtergrondinformatie over de diverse objecten en de
4

Elly van Ree presenteerde zaterdag 24 maart
haar nieuwe boekje Kunstwerkjes van schelpen.
Ze wilde dit graag in het Polderhuis doen vanwege de warme band die is ontstaan in de loop
der jaren en het feit dat ze op elke markt die wij
organiseren aanwezig is. Met vrolijke kwinkslagen hield ze haar toespraak en vertelde dat
het allemaal niet zo moeilijk te maken is. Alle
schelpen die ze gebruikt, vindt ze op het strand.
“Een beetje plakwerk en een likje verf en klaar is
je beestje”, omschrijft ze. Dit zal voor de meeste
mensen wel wat anders uitpakken, maar het is
het proberen zeker waard. Het boekje is in de
winkel van het Polderhuis te koop voor € 6,95
en natuurlijk ook in de webshop.
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Westkappelaar gezocht
De heer P. Zuidweg uit Middelburg bood kortgeleden het schilderij Le Jeune Viking aan bij
het Polderhuis. Voor dit schilderij van Liesbeth
Binkhorst stond in 1972 een jonge Westkappelaar model. We willen graag weten wie dit is.
Wilt u ons helpen? Bel 0118 570700 of mail
naar info@polderhuiswestkapelle.nl

Fotoexpositie
“Het gezicht van de zee”
Zaterdag 30 juni wordt de fototentoonstelling
van Johannes Gramm geopend. De expositie
blijft te zien tot en met 2 september.
De 48-jarige Duitse fotograaf en kunstenaar
Gramm bezoekt sinds zijn vroegste jeugd Westkapelle. Hij is de zoon van onze Duitse vrijwilliger Altfrid Gramm. Hun woonplaats is de stad
Essen en de kleine Johannes werd al als baby
meegenomen naar ons dorp. Omdat Essen niet
al te ver weg ligt, kwam en komt de familie nog
steeds meerdere keren per jaar.
Zo leerde Johannes de steeds veranderende
zee kennen in alle jaargetijden en ging hij van
de zee houden. Als kleine jongen tekende hij
al motieven uit het landschap rondom Westkapelle in een schetsboekje om zo het beeld vast
te houden.
Beelden fascineren Johannes, speciaal die van
de zee. Maar ook van landschappen en mensen. Van die fascinatie maakte hij zijn beroep.
Hij nam les bij de Hongaarse kunstenaar Laszlo
Lakner en studeerde af in schilderen, tekenen

en fotografie aan de universiteit van Essen.
Jarenlang werkte hij onder meer als decorbouwer bij theaters en gaf hij les op scholen voor
voortgezet onderwijs.

Fotografie
In de loop van de tijd gaat Johannes zich steeds
meer specialiseren in de fotografie. Met behulp
van de digitale foto- en montage technieken
probeert hij een ideaalbeeld te creëren. Hij
herschept zijn materiaal tot een nieuwe visuele
wereld in de vorm van een kunstfoto. In deze
beelden probeert hij dat ene moment vast te
leggen wat hem als kunstenaar boeit. Bijvoorbeeld het gevoel van de stilte die je overvalt
als één nietig klein golfje zich losmaakt uit de
vroege, koude nevel en zich heel zacht op het
strand neervlijt. Dat gevoel proberen vast te leggen in een beeld is wat Johannes bezighoudt en
wat de kracht van zijn werk is, het gevoel van
die stilte visueel vastleggen.

5
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Expositie
De zee en zijn omgeving kent vele gezichten die
allemaal even boeiend zijn, zowel de blik naar
het water toe, als de blik van het water af, de
zeezijde en de landzijde. In de expositie “Het
gezicht van de zee” toont Johannes Gramm
door middel van zijn fotografisch werk op geheel eigen wijze al deze facetten.
De foto’s hebben het formaat van 60x60 en
zijn te koop. Speciaal voor deze expositie zijn
er ook foto’s te krijgen in het formaat 30x30.
De prijzen zijn tijdens de expositie aan de balie
bekend.
Op de expositie leert u door de ogen van deze
Duitse fotograaf de ons zo vertrouwde zee
en zijn omgeving anders bekijken. Wij zijn erg
benieuwd, u ook?

Het nieuwe eiland is een combinatie van twee
totaal verschillende onderwerpen, namelijk
“Molukkers in Westkapelle” en “De Dijkverzwaring”.
Het kleinste deel gaat over de Molukkers in
Westkapelle en geeft een korte impressie van
het Ambonezenkamp Westkapelle, ook ten tijde
van het veel besproken schietincident. Er zijn
enkele spullen te zien die door de Molukkers in
kamp Westkapelle zijn gebruikt.

Het grootste deel van het eiland is gewijd aan
de verzwaring van de Westkapelse zeedijk in
1986-88 en de verbeteringen in het kader van
‘Zwakke Schakels’ in 2006 en 2011. Onder
meer zijn maquettes te zien van de dijkprofielen
voor en na de dijkverzwaring ter hoogte van de
Rookstraat (met dank aan de Stichting Cultuurbehoud Westkapelle.)

Nieuw thema-eiland
in het museum
Onderdeel van het museumplan is dat per jaar
minimaal één ‘eiland’ totaal wordt vernieuwd.
Zo is op 1 juni een nieuw thema-eiland geopend in het museum. Het is gekomen in de
plaats van het derde eiland “Wederopbouw”
(dat met stadhuis, verenigingsgebouw Westkapelle Herrijst en Hervormde kerk.)

Foto’s, filmpjes, etc. van de werken zijn te zien
op een interactief ‘touchscreen’. Op die manier kan iedereen met een vingerdruk op het
beeldscherm de voor hem of haar interessante
beelden snel naar voren halen. Het is de bedoeling dat dit eiland zo weer enkele jaren mee kan
draaien in de vaste museumexpositie.

6
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Dijkwerkers
van vader op zoon
Door Eric Jan Weterings
(met medewerking van Hans Vles)
Adriaan (1927) en Adri (1954) Louwerse werkten en werken hun hele leven als kantonnier
aan de dijk. Vader en zoon vertellen over hun
werk vroeger en nu. De verschillen zijn groot:
“Vroeger was je met tien man de hele dag
bezig om vijftien à twintig palen op het strand
te heien. En daar mocht je dan nog blij mee zijn.
Nu doe je er met een machine en twee man op
een dag soms tachtig.”

Louwerse sr. kwam op 1 april 1953 in dienst
bij het waterschap. Daarvoor werkte hij al voor
aannemers aan de dijk. In de jaren vijftig was er
meer dan genoeg werk, maar dat was anders in
de jaren dertig. “Het werk werd toen geregeld
door de Dijkwerkersvereniging. Zo kreeg je
geen vriendjespolitiek. Ik herinner me dat ik als
jongen bij mijn opa en een oom op bezoek was
en er twee mensen langs kwamen vragen om
te stemmen op personen die dijkwerker wilden worden. Voorzitter van die vereniging was
P. Westerbeke, Pier Wes. Na de oorlog is die
organisatie opgeheven.” De omgeving van de
dijk zag er toen anders uit. Adriaan: “Op meerdere plekken op de dijk lag basalt in voorraad.
Dat begon hier, in Wasschappel, tot hoofd 38,
halverwege de weg naar Domburg. Daar lag
een spoorrails waarop karren werden geduwd
met handkracht, afhankelijk van de ploeg zo’n
acht man. Ook dat is na de oorlog verdwenen.”
In ’s Lands Huus (op de plaats van het huidige
Poldermuseum) lag meer materiaal in voorraad:
Balken, stenen, gordingen en kespen (dwarsbalken). Alles werd met Westkappelse spierkracht
verplaatst.

steen en nu betonblokken van 50 bij 50 (alleen
op het strand).” Een groot verschil met vroeger
is het lichamelijke werk, constateert senior.
“Stenen dragen en andere voorkomende werkzaamheden deed ik in het begin. Toen steenzetten, dat was echt zwaar, takken vlechten en
palen heien met de ploeg. Ieder had z’n eigen
touw en onder aanvoering van de kapitein zongen we ouderwetse liederen.”
Als er tegenwoordig kapotte palen of stompen
vervangen moeten worden, gaat dat een stuk
gemakkelijker. “Als je de oude hebt getrokken,
probeer je in hetzelfde gat een nieuwe paal te
slaan. Als het zakken niet goed gaat, spuiten we
een gat, puur op waterkracht. Het is de kunst
om de spuit goed naast de paal te krijgen, dat
krijg je pas na verloop van tijd goed onder de
knie. Dat is best zwaar werk.”

Vader en zoon Louwerse; foto Hans Vles

Werk voor Westkappelaars
De dijk wàs Westkappelle. Voor – en enige tijd
na – de oorlog werkte bijna iedereen er. Dat
leek vanzelfsprekend, maar Adriaan kan zich
nog het moment te binnen brengen waarop hij
zich realiseerde dat daar zijn toekomst lag. “Tis
eigenaardig, ik was bij mijn grootvader thuis,
met zes of zeven zonen op een zaterdagavond.
Iedereen zat te roken en opa had z’n puupe. En
veel over de dijk praten natuurlijk. Toen kwam
het verlangen, ik dacht, dat wil ik ook’.” Adri
kan zich geen specifiek moment herinneren.
“Het was altijd vanzelfsprekend dat ik aan de
dijk zou gaan werken. Ik denk dat het bij veel
mensen zo van vader op zoon is gegaan.”

Stenen sjouwen en zingend heien
“Die grote blokken aan de basis van de dijk
zie je nu niet meer,” zegt Adri. “Nu heb je een
betonnen rand of damwand. We gebruiken
tropisch hardhout bij het heien, vroeger natuur7

Het Polderhuis Blad nr. 55
Beiden deden en doen hun werk met plezier.
Adriaan: “’Ik heb het graag gedaan.” Adri: Ik
heb het al bijna dertig jaar geweldig naar mijn
zin.”
Anno 2012 zijn het niet meer alleen Westkappelaars die ‘aan de dijk zijn’. Veel mensen uit
het dorp zochten elders werk, omdat er door
de mechanisering minder arbeidskrachten
nodig waren èn omdat groot onderhoud, zoals
nieuwe paalhoofden, wordt aanbesteed. Adri
doet vooral klein onderhoud. Met een collega
is hij verantwoordelijk voor zo’n 25 kilometer
zeewering.
Verder houdt hij de dijk in de gaten. “Bij zware
storm ga je de andere dag inspecteren, daarna,
anders zie je niks. Alleen bij heel zware storm
moet je ter plekke zijn. Als er palen kapot zijn
moet je er tijdig bij zijn, anders kan grote schade
ontstaan.” “Je kent je dijk”, vult Adriaan aan.
Zat je boven op de dijk, zag je losse basaltstenen en die sleten dan een gat. Daar moet je
wat aan doen. Stromingen moet je ook goed
kennen. Ik ging verrekte graag vissen, dus dan
weet je het wel.”

Zaterdag 14 juli Ringrijden XL: 11.00-17.00
uur: Westkappelse Actiemarkt (Markt, Kloosterstraat) en van 13.00-17.00 uur Kindermarkt
(ook op de Markt).
Woensdag 18 juli Wielerdag: 11.00-17.00 uur:
Fietsrommeltocht (door heel Westkapelle) en
van 13.00-17.00 uur Kofferbakverkoop (parkeerplaats Joossesweg).
Woensdag 25 juli Natuurdag: 11.00-17.00 uur:
Kindermarkt, ‘ouwe sannie markt’ (Kerkplein,
Markt).
Woensdag 22 augustus Badgastendag met van
13.00-17.00 uur Kofferbakverkoop (Parkeerplaats achter het Kasteel van Batavia).
MEEDOEN? U kunt zich opgeven bij Jeanine
van Marion,
evenement@polderhuiswestkapelle.nl

Quizzen voor een prijsje
Hedwigepolder
Na ruim een uur praten aan het einde van de
middag in het Polderhuis, na de koffie en het
fris, is het tijd om te gaan, want thuis wacht
het eten. Er is nog wel veel meer te vertellen,
maar dat komt dan misschien een andere keer.
Eén kwestie komt
nog even kort ter
Kwaliteitsslagerij Koets
sprake: Het onder
water zetten van de
De specialist in vlees, vleeswaren, salades, maaltijden,
Hedwigepolder in
gourmet en barbecue. Alles vers bereid!
Zeeuws-VlaandeMarkt 88
ren. Daarover zijn
4361 AG Westkapelle
Tel.: 0118 - 572329
vader en zoon het
roerend eens. “We
snappen d’r niks
van. Onzin. Je gaat geen dijken doorsteken.”

Rommelen en crisis?
Woensdag Westkapelle is een snel ingeburgerd
begrip. Nog even en het barst weer los. Dit jaar
zijn er meerdere mogelijkheden om als particulier ook mee te doen in de vorm van zolderopruiming, of opruiming van garage, schuur of
kasten.
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In de zomervakantie zijn er zeven grote dagevenementen, een keer een zaterdag Ringrijden
XL en zes keer een Woensdag Westkapelle
themadag. Op deze speciale dagen kunt u in
de tuin van het Polderhuis een themaquiz met
foto’s spelen. Deze quizzen zijn voor de jongeren vanaf 13 jaar en voor volwassenen. Aan de
speler de opdracht om te bepalen wat er te zien
is. Alle keren worden zwart-wit foto’s gebruikt
om het wat moeilijker te maken. Meedoen kost
niets en per keer zijn er 5 prijsjes. De eerste
keer is op de zaterdag 14 juli Ringrijden XL: de
Folkorequiz. De volgende keren zijn steeds op
een woensdag. De quizzen sluiten aan bij het
thema. Voor kinderen is er op de Zeeuwse Dag
en de Traditiedag een quiz speurtocht in de tuin
en de directe omgeving van het Polderhuis.

Zomer Evenementen
Opnieuw hebben de leden van de Westkappelse Ondernemersvereniging financiële middelen
toegezegd om deze zomer een leuk programma
te kunnen aanbieden aan inwoners en toeristen.
Allereerst zijn er natuurlijk de vaste evenementen van diverse verenigingen zoals de Ringrijders en de Wielerronde. Maar er is ook weer
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breder gekeken. Vrijwilligers van het Polderhuis
hebben in overleg met vertegenwoordigers
van de Westkappelse Evenementen Stichting
een totaalplan gemaakt. De evenementenfolder is binnenkort overal verkrijgbaar. Er komen
overzichtsaffiches van een aantal periodes. Voor
de grotere evenementen komen bovendien
aparte ‘dagaffiches’. Maar voor de eerste aftrap
(Ringrijden XL) en de vervolgdagen (Woensdag
Westkapelle) maken we u nu even warm door
een voorproefje.
Zaterdag 14 juli Ringrijden XL
Op zaterdag 14 juli is er van 08.00 tot 18.00
uur het traditionele Ringrijden op de Markt in
Westkapelle. Dit jaarlijkse evenement wordt
versterkt door de Westkappelse Actiemarkt in
de directe omgeving van het marktplein en in
de Kloosterstraat (verenigingen en particulieren
verkopen hun waar/spullen, een leuke markt
waar van alles verkocht wordt).

Woensdag Westkapelle 18 juli Wielerdag
De eerste woensdag staat in het teken van
alles wat wielen heeft. Van 11.00 tot 17.00
uur zitten de mensen in Westkapelle klaar met
hun rommel: in de garage, schuur of op hun
oprit, en kunt u met de fiets deelnemen aan de
‘fietsrommeltocht’. De route kunt u ophalen bij
museum het Polderhuis. En fietst u dan meteen
door naar de parkeerplaats aan de Joossesweg
dan vindt u daar een kofferbakverkoop
van 13.00 tot 17.00 uur. Vanaf 11.00 uur zijn er
ook leuke activiteiten op de Markt, gerelateerd
aan wielen! Op de zeedijk, bij de tank, wordt
een show gepresenteerd van oldtimers, zowel
auto’s, motoren en brommers tussen 13.00 en
17.00 uur. Van 18.00 tot 21.30 uur is het dorp
van de Wielerstichting. Zij houdt dan de jaarlijkse Stratenloop en Wielerronde.
Woensdag Westkapelle 25 juli Natuurdag
Om 10.30 uur een wandeltocht met IVN langs
de Westkappelse kreken. Vertrek vanaf de ingang bij museum het Polderhuis. Op de Markt
is er van 11.00 tot 17.00 uur een Natuurmarkt
met biologische producten, zelfs biologische
kleding, bloemschikken, bier brouwen, wafels... en op het aansluitende parkeerterrein
een ‘ouwe sannie markt’ waarbij we hopen dat
deze spulletjes nog een nieuwe kans krijgen bij
u thuis. Op het plein bij de Moria kerk is er een
kindermarkt van 13.00 tot 17.00 uur. Van 11.00
tot 16.00 uur is een vliegerfestijn op de dijk.

Deze markt duurt van 11.00-17.00 uur. Ook
is er een Kindermarkt van 13.00 tot 17.00 uur.
Voor de kinderen is er mechanisch ringrijden en
zij kunnen ook een rondje pony rijden tussen
14.30 en 15.30 uur, vertrek bij de kerk. In de
tuin van het Polderhuis zijn ouderwetse spelletjes en er is een Folklorequiz. Het wordt een
ouderwets gezellige dag met voor elk wat wils.

Zeeuwse Vliegervrienden

Tussen 11.00 en 17.00 uur rijdt de paardentram
door het dorp. Ook ’s middags is er een wandeling met IVN langs de Westkappelse kreken.
Vertrek vanaf parkeerplaats Vliedberg, tussen
Westkapelle en Zoutelande. Vertrek om 14.00
uur. Kinderen kunnen pony rijden tussen 14.30
en 15.30 uur, vertrek vanaf de Markt.
Tussen 13.00 en 16.00 uur is het een Beestenboel in de tuin van museum het Polderhuis met
boerderijdieren.
9
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Kijk voor alle activiteiten gedurende de zomer op de Evenementenfolder en op de affiches

Woensdag Westkapelle 1 augustus
Zeeuwse dag
Deze woensdag staat in het teken van ons
mooie Zeeuwse land. Van 11.00 tot 17.00 uur
is er een Zeeuwse Markt in de tuin van museum
het Polderhuis, met allerlei demonstraties en
verkoop van Zeeuwse specialiteiten. Tussen
11.00 en 17.00 uur rijdt er een paardentram
door het dorp. Om 14.00 uur demonstratie
paarden beslaan door hoefsmid Van den Broeke
uit St-Laurens in de smidse van Gebr. van
Sighem in de Utrechtsestraat. De hoefsmid doet
dit voor Stal Serooskerke van Adri Verhage uit
Gapinge. De Heiploeg geeft een demonstratie
vanaf 13.00 uur naast het Polderhuis. Nieuw dit
jaar is de ‘Zeeuwse Kunst- en Artiestenmarkt’,
waarbij een groot gevarieerd aantal deelnemers
zich aan het publiek presenteert! Deze markt
duurt tot 21.00 uur. Ook opent de West
kappelse teken- en schilderclub zijn jaarlijkse
expositie, vanaf 13.00 uur is iedereen welkom!
Ook geven zij een workshop schilderen voor
kinderen op de markt om 16.00 uur. Op deze
dag ook een Show van old-timer trekkers op de
dijk van 13.30 tot 16.30 uur. Vanaf 17.00 uur
start vanaf de Markt het sjezenrijden; met mooi
versierde sjezen en paarden proberen de deelnemers in de Zeeuwse klederdracht de ringen te
steken. Prijsuitreiking omstreeks 20.00 uur.
Woensdag Westkapelle 8 augustus Zeedag
Om 10.30 uur een wandeltocht met IVN langs
de Westkappelse kreken. Vertrek vanaf parkeerplaats Vliedberg, (Grindweg – Boudewijnskerke). De wandeling duurt ca 1½ uur. Om 10.00
uur een viswedstrijd bij het Grote Hoofd. Op
het badstrand Wedstrijd zandfiguren. Opgave
bij het museum het Polderhuis, Zuidstraat 154156. Vertrek vanuit het museum om 11.00 uur.
Prijsuitreiking 12.00 uur. Op de Markt diverse
waterspelen voor kinderen, van 13.00 tot 16.00
uur. Vanaf 13.00 uur verzorgt de Koninklijke
Nederlandse Reddingsmaatschappij (KNRM)
diverse demonstraties op de dijk en het strand
bij Erica. In het KNRM station is onder meer
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een modelbouwvereniging die allerlei schepen
toont, ook in het water. Om 14.00 uur wandeling langs de Westkappelse Kreek. Vertrek
vanaf de voorzijde van museum het Polderhuis,
Zuidstraat 154-156. De wandeling duurt ca 1½
uur. Om 20.00 uur Zing maar mee in de tuin
van het Polderhuis.
Woensdag Westkapelle 15 augustus
Traditiedag
De traditiedag is een bruisende themadag,
gebaseerd op allerlei gebruiken en gewoontes
van vroeger. Vanaf 11.00 uur zijn er in de tuin
van museum het Polderhuis demonstraties van
onder meer ouderwetse huisvlijt, proeverijen
en verkoop van Zeeuwse lekkernijen. Met
om 14.00 uur de taart- en cupcakes wedstrijd
waarbij het publiek gratis mag proeven! Vanaf
13.00 uur zijn er op de Markt allerlei demonstraties van oude ambachten. De twee markten
worden verbonden met een lint van braderiekramen. Van 11.00 tot 17.00 uur rijdt er een
Paardentram op de route Joossesweg – Dorp
– Polderhuis. 14.00 uur: Demonstratie paarden
beslaan door de hoefsmid Van den Broeke uit
St-Laurens in de smidse van Gebr. van Sighem
in de Utrechtsestraat., voor de Stal Serooskerke
van Adri Verhage uit Gapinge.

Vanaf 13.00 uur tonen leden van ‘ons boerengoed’ Walcherse klederdracht uit de afgelopen
200 jaar. Om 19.00 uur is er open avond bij het
Reddingsstation van de KNRM, bij de radartoren op Erica.
Laatste woensdag: 22 augustus Badgastendag
De activiteiten voor deze speciale toeristendag
op 22 augustus worden aangeboden in de
tuin van het Polderhuis en op het parkeerplein
naast het Kasteel van Batavia. De Nederlandse
scholen zijn al weer begonnen, maar voor de
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Duitse en Belgische vakantiegasten (en de liefhebbers van Walcheren) wordt er toch nog van
alles georganiseerd. Tussen 11.00 en 17.00 uur
zijn er allerlei verrassende dingen: demonstratie
smouters en blokjes bakken in klederdracht,
maar ook een Brötchen Bratwurst! Een muzikaal
optreden van Frans Kasander, lekkere hapjes,
allerlei spelletjes voor alle leeftijden en een humoristische quiz over talen (NL-Duits-Belgisch).
Tussendoor kunt u de straat even oversteken en
gaan snuffelen bij de kofferbakverkoop tussen
13.00 en 17.00 uur.

is om als Domburger in Westkapelle te gaan
wonen en andersom. Dus vroeg ik aan Jan:
‘waarom ben jij vanuit het mooie Domburg naar
het ook mooie Westkapelle gegaan’? Jan zei: ‘ik
volgde de liefde van mijn leven, de dochter van
de vuurtorenwachter, en die woonde in Westkapelle’. Vanaf de eerste dag woont hij er met
plezier, voelt hij zich er thuis en draagt hij z’n
steentje bij aan de leefbaarheid van het dorp. Ik
ken meer mensen die de grens in ’t Vroon zijn
overgestoken, westwaarts en oostwaarts. Die
mensen hebben allemaal hun draai gevonden
en zijn goed geïntegreerd in de Domburgse of
Westkapelse samenleving.

Wethouder klust
in Polderhuis
Door Chris Maas
’t Was op een mooie voorjaarsdag, dat ik samen
met mijn vrouw Dorien ging “klussen” in Het
Polderhuis. Tijdens NL Doet toon je als wethouder je waardering voor alle vrijwilligers in de
gemeente door “een klus” aan te pakken . Dit
jaar was ons oog gevallen op Het Polderhuis in
Westkapelle: een prachtig voorbeeld van wat
er allemaal met (voornamelijk) vrijwilligerswerk
mogelijk is!
Ada en Ivo ontvingen ons gastvrij, maar wel
met een ondeugende glimlach: we moesten de
ramen zemen aan de zuid-westzijde van het
museum. Nu wonen wij zelf ook dicht bij de
zee en moeten de ramen regelmatig gezeemd
worden, maar de wanden van Het Polderhuis
bestaan voor het overgrote deel uit ramen. Ramen van de grond tot de dakrand, ik weet niet
hoeveel vierkante meters. Maar… niet gemopperd en samen aan de slag. Ook de terrastafels
en stoelen konden een sopje gebruiken.
Tijdens het werk werden we verrast door een
bezoek van de huisfotograaf van Het Polderhuis, Jan de Jonge, een oud-Domburger.
Nu ben ik ook een Domburger dus gespreksstof
genoeg. Natuurlijk kwam het gesprek op het
onderwerp Domburg en Westkapelle. Iedereen
weet dat het niet zo’n vanzelfsprekende keuze

Al ramen zemende kwamen we op de zaken die
mij met Westkapelle verbonden en verbinden.
In de jaren ’70 waren enkele van mijn vrienden
op de middelbare school jongens uit Westkapelle. Natuurlijk wisten we van de vijandigheid
en werden er wel eens wat steken uitgedeeld.
Maar echte vriendschap slecht zo’n barrière.
Wat jaren later en inmiddels keeper in het eerste
van Domburg hadden we
twee keer per jaar een
andere “relatie”, namelijk
twee keer 45 minuten op
het voetbalveld tegenover elkaar.
Op en top gemotiveerd,
stevige wedstrijden, op het randje en soms net
er overheen, gezonde rivaliteit. Langs de lijn
ging het er ook stevig aan toe, verbaal dan wel
te verstaan. Maar na de wedstrijd als spelers onder elkaar, was er altijd een goede sfeer. Behalve
die keer dat we wonnen terwijl De Noormannen op die dag kampioen had kunnen worden
bij winst! Bloemen terug naar de winkel en de
muziek onverrichter zake naar huis.
Noem het een eeuwige strijd of gezonde rivaliteit: niks mis mee! Maar wat mij betreft is er
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altijd sprake van wederzijds respect en houden
we het altijd fatsoenlijk.
Terug naar de ramen. Na een paar uurtjes was
de klus geklaard. Heldere ramen zonder strepen
en schone tafels en stoelen op het terras. Klaar
voor het seizoen, alleen jammer dat de wind
weer opstak en nieuw zand over de dijk joeg.
Als dank lekker koffie met appeltaart van Ivo en
nog even de actualiteiten bespreken met een
paar vaste bezoekers van Het Polderhuis.
Inmiddels werd onze activiteit de wereld in
getwitterd: “Domburger doet vrijwilligerswerk
in Polderhuis”…..

Een paar weken geleden vond ik in Groningen
een wel heel bijzondere ansichtkaart van Domburg……..
Groet en veel succes met alle activiteiten in en
rond Het Polderhuis,
Chris Maas

HOOFDSPONSOR

Donateur

De kosten voor een donateurschap zijn
vanaf 1 januari 2012 slechts € 25,00 per
persoon. U krijgt een donateurpas en u
mag het museum zo vaak bezoeken als u
wilt. Donateurs buiten Westkapelle krijgen
het Polderhuis Blad toegestuurd.
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Expositie Westkappelse
teken- en schilderclub 2012
Vanaf woensdag 1 augustus t/m zaterdag 4
augustus vindt in verenigingsgebouw Westkapelle Herrijst aan de Markt de jaarlijkse expositie
plaats.
Met medewerking van Stichting Cultuurbehoud
Westkapelle met historische foto’s en een foto
expositie van Jeanine van Marion. De teken- en
schilderclub heeft dit seizoen gewerkt aan het
thema “Walcheren”. Ieder heeft een dorp of
stad gelegen op Walcheren in zijn of haar eigen
stijl getekend of geschilderd. Verder nog allerlei
schilderijen in diverse technieken en stijlen.
Stichting Cultuurbehoud heeft vast weer een
mooie serie foto’s opgezocht, maar bij het
drukken van dit blad was het thema nog niet
bekend.
Jeanine van Marion exposeert haar foto’s op
het podium met het thema ‘Dichtbij de kust…’.
Fotograferen is haar hobby en zij volgde diverse
fotocursussen. Haar voorkeur gaat uit naar de
natuur en de mens.
De expositie is geopend op wo. 1 augustus van
13.00 uur tot 21.00 uur en do. t/m zaterdag
van 16.00 uur tot 21.00 uur. De toegang is
gratis.
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