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OVERWINTEREN

Nu is ’t er stil, ’t is wintertijd
Er heerst de griep en knorrigheid
De dag is kort, de hemel grauw
En pas maar op, je vat nog kou
Een dorp in de winter. Huiver, unheimlich, humeurig. Drs. P. kon
het beeldend vertellen. Een kwestie van overwinteren en snakken naar betere tijden.
Overwinteren. De beroemdste overwintering uit onze geschiedenis is die van Willem Barentz en zijn makkers op Nova Zembla in 1596. De heroïek spat af van de bekende oude schoolplaat. Nova Zembla werd zo vereenzelvigd met sneeuw en
koude dat het ook model stond voor de Westkappelse ijsbaan
in ons barre noorden en voor de ijsclub die daar zetelde.
Maar de barre winters van vroeger zijn uit ons geheugen
gewist. Overwinteren, daar bedoelen ze nu mee dat een voetbalclub nog niet uitgeschakeld is.
In dit winters getint Polderhuisblad leest u meer over de
geschiedenis van die ijsclub en die ijsbaan. Van Floor Arts
horen we wat er nu allemaal leeft in het Westkappels Nova
Zemblagebied.
HOOFDSPONSOREN:

En nu? Hoe komt Westkapelle nu de winter door? Maken de
Westkappelaars er maar het beste van of gaan ze -ijs en weder
dienende of niet- toch blijmoedig naar het strand? Gebeurt
hier eigenlijk nog wat?
De overwintering in Westkapelle lijkt in niks meer op die van
vroeger, laat staan op die op Nova Zembla. Van de naargeestigheid van Drs. P. heb je niet veel last, althans niet zo vaak.
Het is meestentijds niet zo koud en best gezellig. De drive om
samen iets te ondernemen, die Westkapelle zo kenmerkt, is
er ook, misschien wel vooral, in de winter. Kijk maar eens naar
de massale deelname aan en de creatieve activiteiten van de
hulpactie Serious Request
in de kersttijd. Een impressie hiervan vindt u in dit
Polderhuisblad.
En kou of kwakkelweer,
het Polderhuisblad helpt
u weer de winter door. De
redactie wenst iedereen
al het goede in 2015 en is
overigens van mening dat
de brandweer in Westka- Het Behouden Huis op Nova Zembla; schoolplaat J.H. Isings, 1925
pelle moet blijven.
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Serious Request ontaardt in Westkappels Winterfestival
Westkapelle en Walcheren spannen zich samen in voor slachtoffers seksueel geweld.

Jongeren in actie voor het Glazen Huis; foto Jan de Jonge
Het Glazen Huis stond in Westkapelle en dat heeft Westkapelle gemerkt. De actie Serious Request Westkapelle in de
week voor kerst, gekoppeld aan de gelijknamige actie van
Radio 3FM, bracht de Walcherse dorpen in beweging. Wat
een energie, creativiteit, enthousiasme en samenwerkingsgezindheid heeft deze actie teweeg gebracht. Het SR-team
wist een sneeuwbaleffect te weeg te brengen, waardoor iedereen, jong en oud, er wel op de een of andere manier bij
betrokken was.
De opmaat was de “Noordse Wintermarkt” in de Noordstraat
op 28 november 2014. Vuurkorven, feestelijke verlichting,
sfeervolle kramen, Zeeuwse en exotische etenswaren, glühwein, veel mensen, een prettige sfeer, het was er allemaal.
In de weken daarna werd Serious Request een ware hype.
Verenigingen, bedrijven, instellingen, particulieren, iedereen wilde meedoen en zich presenteren. En niet alleen uit
Westkapelle maar van heel Walcheren. Activiteiten van allerlei aard, alle muziekgenres, optredens, verkopingen, spelletjes, concerten, dans, sport, cultuur, kunst, culinaire producten, je kunt het zo raar en ingewikkeld niet opnoemen,
of het was in Westkapelle wel te beleven. En gesponsord!
Een sfeervol en in alle opzichten stormachtig winterfestival

op en om het Kasteel
van Batavia en het
Abraham
Calandplein. En dat alles
ook nog eens live op
de tv te volgen.
Natuurlijk deed ook
Het Polderhuis mee
met verschillende
acties, o.a. met een
originele Westkapelle-quiz. Een indrukwekkende actie was
de fietstocht door
een tiental sportievelingen van het
3FM-Glazen Huis in
Haarlem naar dat in
Westkapelle, zo’n 160
kilometer pal tegen
de storm, wat ruim
€ 6.000 aan sponsorgeld opbracht. Maar
ook andere acties en verkoop van Westkappelse lekkernijen
brachten veel geld in het laatje. En dan waren daar ook nog,
je zou het bijna vergeten, de vier dappere DJ’s in het Glazen Huis, die goedbetaalde verzoeknummers draaiden en
aparte doch voedzame sapjes mochten proeven.
De totale opbrengst is een droom: begin januari 2015 is de
magische grens van een ton ruimschoots overschreden! Dit
geld gaat naar het Rode Kruis voor slachtoffers van seksueel
geweld in conflictgebieden.
Geld inzamelen voor het goede doel, daar ging het uiteindelijk om. Maar de activiteitentrein waar velen, actief en
passief, plezier aan beleefd hebben, het licht en de vreugde
in het anders wat sombere winterseizoen, dat was allemaal
niet minder belangrijk. Zo kun je ook overwinteren.
Het dorp toonde de saamhorigheid waar het prat op gaat
en er ontstond een verbroedering en verzustering tussen de
traditioneel rivaliserende dorpen Oostkapelle, Domburg en
Westkapelle. Daar kunnen ze in Amsterdam en Rotterdam
en de rest van de wereld nog een voorbeeld aan nemen.
Zo’n geweldig evenement moet eigenlijk een vervolg
krijgen. De wil is er wel, maar of het er echt weer van kan
komen, moeten we nog afwachten.
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Computers en toebehoren - PC- en laptopreparatie
Systeem- en netwerkbeheer

Het Polderhuis gaat de vuurtorens beheren!
Het grote nieuws van deze winter was het besluit van het
Polderhuis de exploitatie van de vuurtoren en het ijzeren
torentje “er bij te gaan doen”. De onderhandelingen met
Rijkswaterstaat en de gemeente Veere zijn nog gaande. De
torens blijven eigendom van Rijkswaterstaat maar het Polderhuis zal beide torens een museale functie geven. Een
werkgroep met Henk Kloosterziel (voorlopige coördinator),
Adrie Provoost, Ko Gabriëlse, Judith Koster, Ada van Hoof,
Gerard Brunsveld (ondersteuning bij fondsenwerving) gaat
dit voorbereiden.
De beide vuurtorens zijn onontbeerlijk voor het karakter,
het beeld van Westkapelle. Het Polderhuis wil ze aan de binnenkant opknappen en inrichten. Daar is niet alleen geld
voor nodig, maar ook tijd. Daarom is er vanaf het voorjaar
eerst een gewone openstelling zoals voorheen: alleen beklimming van de grote vuurtoren. Gaandeweg worden de
verschillende ruimtes in de loop van de tijd aangepakt. Het
ijzeren torentje kan uitsluitend bezocht worden in combinatie met een dijkgids.
Voor de inrichting zoeken we verhalen, herinneringen,
foto’s, voorwerpen, alles wat interessant kan zijn om in het
latere vuurtorenmuseum te laten zien. Ook zoeken we vrijwilligers: torenwachters (voor beneden bij de entree), torengidsen (om mee naar boven te gaan), dijkgidsen, klussers,
timmermannen, vrijwilligers voor de vlaggen etc. Er is geen
lift, houdt daar rekening mee.
Als u op welke wijze dan ook aan het vuurtorenproject wilt
bijdragen, kunt u zich aanmelden bij het Polderhuis, wij nemen dan contact met u op.
Verder met Het Polderhuis
De afgelopen 10 jaar is het Polderhuis groter gegroeid. De
ontmoetingsruimte heeft een duidelijke rol gekregen als
plek waar je lekker rustig kunt zitten praten, lezen en rondkijken. De evenementengroep heeft een stevig programma
ontwikkeld (Woensdag Westkapelle). Er komt een museum
bij. Kortom, er moet goed nagedacht worden hoe verder
te gaan: een beleid uitzetten voor de komende 10 jaar, de
organisatie aanpassen. Het bestuur is er volop mee bezig.
U leest er later dit jaar meer over.
Dijkwacht 2014
Het winnende kunstwerk van de kunstwedstrijd Dijkwacht
2014 is het werk van Ivo Sekhuis. Binnenkort zijn de fotokaarten van zijn werk verkrijgbaar in het Polderhuis.

Kunstenaar Ivo Sekhuis en juryvoorzitter Sylvia van Dam
Merrett tonen de winnende Dijkwacht
Guusje Knuffelpoppen
Sinds oktober is er eens in de drie weken een handwerkcafé
in het Polderhuis waar 8 liefhebbers van Guusje mooie knuffelpoppen maken. Deze poppen worden in de toekomst
gebruikt voor projecten op basisscholen (Kindermuseum)
en door Kindercoaches (begeleiding van kinderen). Zin om
mee te doen? Informeer bij het Polderhuis naar de eerstvolgende keer. Er is nog gebrek aan restjes wol, grote knopen,
en oude mutsen en dassen.
Foto-expositie Trouwbruggetje
Er is een fors aantal foto’s ingeleverd van jonggehuwden
op het bruggetje over de kreek. De eerder aangekondigde
expositie kan dus doorgaan. Daarnaast hebben we uit drie
verzamelingen geboortekaartjes een aantal collages gemaakt. Het oudste kaartje dateert van 1934. De expositie is
te zien van 10 januari tot begin maart 2015, in de ontmoetingsruimte van het Polderhuis.
Activiteiten Wozoco
Het Polderhuis organiseert de komende maanden een aantal activiteiten in de koffiezaal van het woonzorgcentrum
De Kreek, elke derde maandag in de maand. Ook toegankelijk voor mensen die niet in het Wozoco wonen.
19 januari: Zing maar mee! Van 14-16 uur, zaal open om 13 uur.
16 februari: Speel u fit in lijf en brein en win een prijs, van 13.30
tot 16 uur.
16 maart: Bioscoopmiddag, van 13.30 tot 16 uur.
20 april: Polderhuis-mix met van alles wat, van 13.30 tot 16 uur.
Bij voldoende belangstelling kunnen we dit misschien jaarlijks herhalen.
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80 jaar Nova Zembla
Door Jan Kaland (met dank aan Stichting Nova Zembla voor de verkregen informatie)
Voor het organiseren van ijspret bestaat in Westkapelle al tachtig jaar lang de ijsclub “Nova Zembla” De ijsclub en zijn
ijsbaan namen en nemen in het winterse dorpsleven een voorname plaats in.

D’n Bocht februari 1985; foto Jan de Jonge
Strenge vorst, in Westkapelle komt het weinig voor, maar
toch is ijspret hier net zo vanzelfsprekend als de dijk en de
toren. En dat heeft al een lange traditie. Als je in vroeger
tijd geen schaatsen had, dan maar een “stikker”, een prikslee gemaakt van aangespoeld hout. De Westkappelaars
waren berucht, toen ze, op de knietjes zittend op hun stikker over de watergangen naar Middelburg stoven en daar
de schaatsers op de vest de nodige schrik aanjoegen.
Zoals voor alle activiteiten en festiviteiten die je samen
kunt ondernemen, bestaat er ook voor het ijsvermaak een
Westkappelse vereniging. Al 80 jaar geleden, in de winter
van 1934-1935 richtten een aantal schaatsliefhebbers de
ijsclub Nova Zembla op. Misschien in de ijdele hoop, dat er
dan ook ijs zou komen, want die winter heeft het volgens
het weerverleden nauwelijks gevroren.
Een ijsbaan hadden we al, op het lage, natte en barre deel
van het Noordervroon, onderaan de dijk bij het ijzeren torentje, dat net als de omliggende vroonweiden in de volksmond “D’n Bocht” genoemd.
De ijsclub stelde zich vooral als taak het organiseren van
ijsfeesten en schaatswedstrijden, zowel hard- als schoonrijden. De contributie bedroeg aanvankelijk ƒ 0,25 per jaar

Autobedrijf Faasse
Voor kwalitatief full service
auto-onderhoud aan alle
merken auto’s tegen een
betaalbaar tarief, bent u bij
Autobedrijf Faasse aan het
juiste adres!

Autobedrijf Faasse
Zuidstraat 27
4361 AA Westkapelle
0118 – 57 13 82
0118 - 57 24 59
auto-faasse@zeelandnet.nl
www.auto-faasse.nl
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Uw adres voor:

Onderhoud
Reparatie
APK-keuring
Banden
Occassions
Aircoservice
Ruitreparatie
Schade taxatie
Inbouw navigatie en carkit
In- en verkoop nieuw en
gebruikt

Openingstijden: maandag t/m vrijdag 08.00 – 17.30 uur

en vrijwel iedereen op het dorp was (en is)
lid van de ijsclub. De naam is ontleend aan
het eiland dicht bij de Noordpool, waar Hollandse zeehelden lang geleden strandden
en overwinterden. Tegelijk is het een verwijzing naar de plaats van de ijsbaan, het koude en “ievallige” noorden van Westkapelle.
Bestuursleden van het eerste uur waren Kris
Minderhoud en Jan Hengst de horlogemaker, niet toevallig ook goede schaatsers.
Het ijsveld in d’n bocht was niet aangelegd maar een echte natuurbaan. Het was
eigenlijk een soort moeras met veel riet
dat ieder najaar moest worden weggehaald. Om een voldoende hoog waterpeil
te krijgen moest wel de afwatering naar
“de vaert”, de brede sloot noordelijk van
de baan, worden gestremd. Dat luisterde
nauw, want als het hoge waterpeil in het voorjaar te lang
duurde, ontstond wateroverlast op het aangrenzende
bouwland, met een boze buurman tot gevolg.
Het diepste deel was “de Endepit” aan de noordkant. De
naam had zijn reden, want eenden en de wind hielden in
eendrachtige samenwerking dit stuk lang ijsvrij en verhinderden daarmee een tijdige openstelling van de baan.
De hoogtijdagen van “Nova Zembla” waren de winters in
de tweede helft van de 20e eeuw.
De ijsbaan werd stap voor stap verbeterd. In 1956 kwam
er een wal langs de oost- en de noordzijde, om enige
bescherming te hebben tegen de koude wind. Als kind
moest je toen wel over een ijzeren doorzettingsvermogen
beschikken om te leren schaatsen: eerst op je fietsje het
hele eind tegen de noordoostenwind, dan met verkleumde handjes je oude, botte Friese schaatsen provisorisch
vastmaken aan je voeten met kaplaarzen. Als je riempjes
heel bleven, kon je half op en half naast de schaatsen het
ijs op strompelen, waar je voortdurend te horen kreeg dat
je uit de weg moest voor de smakkers en de hardrijders.
En koud…

Als je de edele schaatskunst een beetje machtig was, dan
moest je natuurlijk “bôôtjes” hebben, houten schaatsen
met rondgeslepen ijzers. Schaatsen met schoenen? Nooit
van gehoord.
Enige vertroosting tegen de ijselijke ontberingen vond je bij
de koek en bezopie van Ries en Leine. Daaromheen stonden
ook veel mannen zonder schaatsen; “schuufele”, noemden
ze dat en daar had je niet persé warme chocomel voor nodig. Vooral de weekendartsen uit de omliggende dorpen
waren er waanzinnig van gecharmeerd als ze telkens mochten opdraven omdat er weer een schuufelaer met zijn kop
op het ijs was gesmakt.
Aannemer Jan Lievense maakte in 1959 de westelijke baan
dieper en in 1966 kwam er aan de oostzijde een extra baan
bij. Al bij al een prachtige baan in een natuurlijke omgeving,
met bochten waar je gewoon beentje-over doorheen ging.
De communicatiemiddelen van nu, daar kon toen nog niemand van dromen. Dat iedereen toch snel kwam te weten
dat de baan open was voor het publiek, was te danken aan
de dorpsomroeper, in het dagelijkse leven visboer. Echt
gezellig werd het als de baan ’s avonds werd verlicht, wat
zo ver af van de nutsvoorzieningen nog niet zo eenvoudig
was. Ze gebruikten olie-, spiritus- en propaangaslampen en
het zwakke schijnsel creëerde intieme twilightzones, waarin
van de Nova Zembla-temperatuur niets te merken was.

In de jaren 1985-1986 werd de dijk een stuk hoger en breder gemaakt en ook het grootste deel van het ijsveld kwam
onder de dijk te liggen. Tegelijk met het dijkwerk werd in
opdracht van de gemeente een nieuw stuk voor het ijsveld
gegraven, oostelijk van de oude baan, dit tot woede van
Staatsbosbeheer dat heel andere plannen had.
De laatste keer, dat er geschaatst is op “D’n bocht” was in
de winter van 1996-1997.
Het hele vroongebied werd daarna omgevormd tot een
natuurgebied. Een echte ijsbaan was hier toen niet meer
maar er was nog genoeg water om bij vorst toch te kunnen
schaatsen, nog verder dan vroeger zelfs.
“Nova Zembla” verhuisde naar een nieuw aangelegde ijsbaan bij Boudewijnskerke. Een prachtige baan, maar jammer genoeg zijn de winters uit Westkapelle verdwenen. En
als er tussen alle warmterecords toch even geschaatst kan
worden, dan mis je op de baan in het zoele zuiden de harten zielverwarmende noordpoolsfeer van toen. Gelukkig
is de drankentent er nog altijd wel met alle bijbehorende
schuufelaers en aanverwant vertier.
Nova Zembla, van harte gefeliciteerd met het 80-jarig jubileum en als we met z’n allen de klimaatverandering gaan
indammen, kunnen we er nog lang “getuuge van wizze”.
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D’n Bocht tijdens de dijkverzwaringswerkzaamheden; 1986.
Foto Beeldbank Zeeland
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Noordervroon, Westkappels natuurgebied
Door Lieneke van den Heuvel
“Het is er nu nog mooier en weidser om
te schaatsen”. Dat zegt onze dorpsgenoot
en bioloog Floor Arts over het Noordervroon. Ooit lag hier de ijsbaan, omringd
door een gemeenschappelijk weiland
voor koeien en paarden. Ik ga op de eerste koude dag van deze winter op bezoek
bij Floor, die alles kan vertellen over de
vele bijzondere dieren en planten in dit
prachtige natuurgebied.
Als ik de kamer binnenkom valt mijn oog
direct op de lamp boven de tafel: een gebroken reuzen ei! Hoe toepasselijk voor
een vogelaar. Bij een kopje thee met speculaas van de korfbal, hebben we het over de Floor Arts telt vogels op het Noordervroon; foto Jan de Jonge
“nieuwe” natuur, het Noordervroon, of “D’n
Bocht”, zoals het gebied in de volksmond heet, zo genoemd Daar heeft Staatsbosbeheer een truc voor. ‘s Winters gaat
naar de curve die de dijk hier maakt.
het waterpeil omhoog en in april weer omlaag. Zo ontstaan
Floor Arts trekt regelmatig het gebied in om vogels te be- de kale eilandjes waar de kustbroedvogels zo graag hun
studeren en te tellen. Hij kent het gebied op zijn duimpje en nesten maken. Een kleine koeienkudde doet – weliswaar
vertelt onderhoudend.
tussen hekken - ook gezellig mee. Zij houden het struweel ‘s
Het Noordervroon blijkt een belangrijk biotoop te zijn voor zomers kort. Graag zou de beheerder het schrikdraad rond
de rugstreeppad. In mei en juni roepen de mannetjes vanaf de eilanden weglaten maar koeien en grondbroeders gaan
de avondschemering tot diep in de nacht. Als de wind goed nu eenmaal niet samen. De kustbroedvogels hebben die
staat kun je de “zangkoren” tot in het dorp horen.
bescherming nodig om succesvol te kunnen broeden. Vanaf
de K. de Vosweg zijn de broedende kluten, sterns en plevieMet de laatste ruilverkaveling werd het gebied door de pro- ren prachtig te zien op het schelpeneiland, het is een van de
vincie ingericht als weidevogelgebied en overgedragen aan beste plekken in Nederland om al deze bijzondere soorten
Staatsbosbeheer. De oude ijsbaan moest hier voor wijken. van dichtbij te zien broeden!
Weidevogels als de kievit, scholekster en tureluur vestigden
zich zoals verwacht in het gebied. Maar de natuur is niet he- “Ook nu de nieuwe ijsbaan bij Boudewijnskerke er ligt, kun
lemaal “maakbaar”. Direct vanaf het begin streken niet alleen je hier ’s winters schaatsen”, zegt Floor. “Het is er nu nog
de weidevogels, maar ook de kustbroedvogels er in groten mooier en weidser! Zodra er ijs ligt gaan de watervogels
getale neer. De kluut, de bontbekplevier, de kokmeeuw, het naar open water en is verstoring minimaal”.
visdiefje, de dwergstern, ze broeden hier nu allemaal. Heel Precies voor die rust en ruimte is het gezin Arts/Nijdam vanbijzonder voor Nederland is de dwergsternkolonie die de uit Vlissingen in Westkapelle neergestreken. Zo van uit je
kale eilandjes bevolkt. Ze halen hun visjes in het ondiepe huis sta je iedere dag meteen midden in de natuur. En wat
water voor de kust, zoals bij het Aardappeldal en in het Gat, voor een natuur: een eldorado voor de vogelaar. … en dat
en vliegen dan dwars over het dorp- goed hoorbaar en met ontdekken ook de toeristen. Duitsers, Fransen, Belgen maar
een visje tussen de snavel – naar het nest in het Vroon. Het ook Nederlanders komen hiervoor naar Westkapelle. Floor
laatste jaar heeft de vogelwerkgroep Walcheren maar een komt ze regelmatig tegen, de campinggasten met hun
paar stelletjes vastgesteld. Volgend jaar zijn ze er misschien verrekijkers, telescopen en fototoestellen om hun nek. Het
weer in groten getale. Het zijn echte pioniers.
natuurgebied heeft zo, naast een belangrijke ecologische
Kustbroedvogels hebben een open en kaal gebied nodig. waarde, zeker ook economisch nut! “De natuurlijke omge-
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ving is de kip met de gouden eieren voor Walcheren”, zegt
Floor bevlogen.
De diversiteit aan vogelsoorten is groot in het Noordervroon; in alle jaargetijden is het leuk vogelen. In de trektijd
zijn er veel soorten steltlopers die op weg zijn van Siberië
naar de westkust van Afrika en weer terug. Ze landen in het
gebied om te rusten en bij te tanken. De lepelaar zien we er
regelmatig in het zomerhalfjaar. In het zoete water vindt hij
er zijn kostje (stekelbaarsjes).
En nu is het winter op het vroon. Het waterpeil staat weer
hoog, de koeien weer op stal. Nu zijn de ganzen en eenden hier om te overwinteren. Floor telde in november ruim
6000 watervogels waaronder 450 grauwe ganzen, 26 bergeenden, 964 smienten, 594 wilde eenden, 141 wintertalingen, 67 slobeenden, 1040 kieviten, 140 wulpen, 117 scholeksters en ruim 2300 meeuwen. Een aantal van de grauwe
ganzen zijn individueel herkenbaar door een halsband met
een code daarop. Daardoor weten we dat die in Noorwegen
en Zweden broeden.
Floor Arts vertelt over zijn werk. Met een team van vijf mensen tellen ze in opdracht van Rijkswaterstaat vogels en zeezoogdieren in het Deltagebied en op de Noordzee. Maar
meestal zit hij achter zijn computer rapporten te schrijven
terwijl zijn collega’s tellingen uitvoeren en belangrijke gegevens verzamelen voor beheer van de zoute wateren. Dat
binnen zitten wordt in de vrije tijd gecompenseerd. Floor is
lid van Vogelwerkgroep Walcheren (www.vwgwalcheren.
nl); een enthousiaste en actieve club natuurliefhebbers met
een passie voor vogels. Momenteel ligt de aandacht van
de Vogelwerkgroep bij de tellingen voor de nieuwe Neder-

landse Vogelatlas (vanaf 1 december 2012 t/m broedseizoen 2015 worden alle Nederlandse broedvogels en wintervogels geteld). Regelmatig organiseert de Vogelwerkgroep
excursies, onder andere in het Noordervroon. Iedereen kan
meegaan, maar neem wel een verrekijker mee. Zelf ben ik
ook eens mee geweest en kan het aanraden! Wat je dan allemaal ontdekt! Je hoeft heus niet naar Afrika om van de
natuur te genieten. Ik kom er nu regelmatig, maar de ornithologie blijft een moeilijke materie voor me. We nemen afscheid. “Om een goede vogelaar te worden moet je wel jong
beginnen, maar we wonen hier op een unieke en prachtige
plek” concludeert Floor.

Agenda
Op verzoek van de Stichting Cultuurbehoud Westkapelle verzorgt de historicus prof. dr. P.A. Henderikx een
presentatie getiteld “Thema’s uit de allervroegste geschiedenis van Westkapelle”. Aan de orde komen hierbij o.a.
het oude en verdronken (?) Westkapelle, de relatie met
de vroegmiddeleeuwse handelsnederzetting tussen
Oostkapelle en Domburg, de verering van Sint Willibrord en Westkapelle als stad met stadsrecht.
Tijdstip: donderdag 29 januari 2015, 19.30 uur, plaats:
Polderhuis
Meer activiteiten in Westkapelle:
10 januari t/m 7 maart: Expositie Trouwbruggetje,
Polderhuis
19 januari: Zing maar meer, Wozoco De Kreek, 14-16 uur
22 januari: Zing maar mee, Kasteel van Batavia, 20 uur
16 februari: speel u fit, Wozoco De Kreek, 13.30-16 uur
19 februari: Zing maar mee, Jeugdgebouw bij
Moria-kerk, Markt, 20 uur
28 februari: Gospel-concert Somebody Cares (Koren
Happiness, Inspiration, Exaudi en Or Tamim), Moria-kerk,
Markt, 19.30 uur
16 maart: Bioscoopmiddag, Wozoco De Kreek, 13.30-16
uur
19 maart: Zing maar mee, De Fontein, Markt, 20 uur
27 en 28 maart: Uitvoering Westkappels Koor,
Westkapelle Herrijst, 19.30 uur
6 april: Paasconcert door brassband OKK, 10.30 uur,
locatie nog niet bekend
20 april: Polderhuis-mix, Wozoco De Kreek,13.30-16.00
uur

Lepelaar op het Noordervroon; foto Jan de Jonge
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Toekomstvisie Westkapelle
Hoe houden we ons dorp aantrekkelijk in de toekomst?
Door Kees Huiszoon, voorzitter van de Stuurgroep Toekomstvisie Westkapelle
De gemeente Veere heeft alle dorpskernen gevraagd een
toekomstvisie voor de eigen kern te maken. Zo ook aan
Westkapelle. Hierop is een enthousiaste groep mensen in
Westkapelle aan de slag gegaan. Deze stuurgroep is zeer
divers van samenstelling; vrouwen en mannen, oud en jong
en vanuit verschillende achtergronden. Op de externe adviseurs na, zijn de leden van de stuurgroep allemaal Wasschappelaers.
Hoe maak je een toekomstvisie?
Een goede toekomstvisie vraagt meer dan een wensenlijstje. Vaak is een toekomstvisie gebaseerd op wensen en
klachten in de huidige situatie. Het gaat om de toekomst!
Dus laten we dan ook vooral proberen te kijken naar de toekomst. Bij het maken van een goede toekomstvisie maak je
je dus los van het heden en plaats je jouw overwegingen in
een toekomstbeeld. Dit klinkt misschien wat zweverig, maar
dat valt wel mee.
Daarom zijn wij gestart met het bedenken van onderwerpen waarop we een visie voor de toekomst wilden ontwikkelen. De gekozen onderwerpen zijn verdeeld over vier
werkgroepen:
1. Karakter en participatie
2. Leefbaarheid en voorzieningen
3. Veiligheid en zorg
4. Toeristisch product en werkgelegenheid

moeten zij misschien Westkapelle toch verlaten. Dat zou
een grote aderlating zijn voor bijvoorbeeld de besturen van
de vele verenigingen in ons dorp.
Wat komt er na een SWOT?
Met een goede SWOT-analyse kun je dus voor ieder onderwerp tot een realistische visie komen. Dit resultaat maakt
dat de gemeente hier niet zomaar aan voorbij kan gaan.
Westkapelle wordt er dus sterker van.
We doen het samen!
De stuurgroep kan dit niet allemaal alleen. Het is de bedoeling dat de toekomstvisie een stuk wordt van alle inwoners
van Westkapelle. Zodra het voorwerk is gedaan delen we de
resultaten van de SWOT-analyses met alle Westkappelaars.
Dit doen we aan de hand van bijeenkomsten. Iedereen
krijgt inspraak. Dus we rekenen op jullie deelname! Het is de
bedoeling dit in het voorjaar van 2015 te organiseren.
We streven ernaar om de resultaten voor de zomer van 2015
aan te bieden aan de gemeenteraad van Veere. We houden
jullie op de hoogte!

Wat gebeurt er nu?
Deze werkgroepen maken momenteel van hun onderwerp
een sterkte/zwakteanalyse, ook wel SWOT genaamd, een afkorting van de Engelse benaming. Per onderwerp bekijken
we wat de sterke en zwakke kanten zijn, maar ook wat de
kansen en de bedreigingen zijn.
Wat zijn kansen en bedreigingen voor Westkapelle?
Sterk in Westkapelle is bijvoorbeeld dat veel jongeren zeer
goed zijn opgeleid. We hebben in Westkapelle veel talentvolle vakmensen. De stuurgroep heeft deze kans gegrepen,
waardoor zeker de helft van de stuurgroep bestaat uit deze
jonge vakmensen. Tegelijkertijd dreigt onvoldoende werkgelegenheid voor deze hoogopgeleide vakmensen. Zo

contactpersoon:
Huibrecht Wouters
Noordstraat 8
4361 BM Westkapelle
Tel. 0118 570010
Mob. 06 120 83 229
www.woutersstuc.nl
stuc.wouters@zeelandnet.nl
stucadoor.wouters@gmail.com
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