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Het jaar 2016 een jaar met een zes, ligt maagdelijk voor ons. 
Het bestuur en de vrijwilligers van het Polderhuis en de 
redactie van het Polderhuisblad wensen iedereen ‘vee ‘eil 
en zegen, en ôôles wat of wenselijk is’.  Imagine all the people  
sharing all the world, als ik bij jou mag, mag jij altijd bij mij.

Geloof het of niet, altijd wat bijzonders op de dijk, maar in 
jaren met een zes was er dikwijls nog meer reuring dan in 
gewone jaren. Vooral bar weer en stormvloeden lijken een 
voorkeur te hebben voor zes-jaren. In 1906 was er in Zee-
land een heuse watersnood. In Westkapelle hield de dijk 
het maar liep wel grote schade op. 1916 is berucht door 
de extreem strenge winter en ook toen weer dikwijls hoge 
vloeden en dijkschade. Sommigen herinneren zich nog de 
storm op 1 januari 1976, waardoor een deel van het duin-
tje achter het badstrand werd weggeslagen. 
In een zes-jaar kun je ook scheepsrampen en schipbreu-
ken verwachten. In 1926 lag het Engelse stoomschip Edith 
op het staket. Beter in de collectieve herinnering ligt nog 
de stranding van de Benares in 1966. In 1946 liep de Meer-
kerk bij Westkapelle op een mijn en in 1986 hadden we de 
sleepboot Union Four die muurvast zat op een paalhoofd 
op het zuiderstrand. 
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Het was niet alleen stormweer dat de dijk en het dorp in beroe-
ring bracht. In 1786 liep het volk te hoop voor het bezoek van 
de stadhouder Willem V met zijn familie. Dit hoge bezoek was 
het begin van een innige relatie tussen Westkapelle en het 
Huis van Oranje. In dit Polderhuisblad zoemen we daar op in. 
In 1986, 30 jaar geleden begon de ingrijpende verzwaring van 
de zeedijk. De dijk werd deltahoog en deltabreed en daarvoor 
moest een deel van het dorp afgezaagd worden. Dat dit alle-
maal niet zonder slag of stoot ging, kunt u lezen in dit blad. 
Sterk en mooi genoeg is de dijk eigenlijk nooit want in 
2006 kregen we de het Project Zeeweringen en het Project 
Zwakke Schakels met opnieuw forse ingrepen. Over deze 
zaken laten we een Westkappelse waterschapsman aan het 
woord. En Edith Ramakers overpeinst het leven achter de 
dijk tegen de achtergrond van een stijgende zeespiegel. 

Natuurlijk staat ook het Polderhuis in 2016 niet stil. Geschie-
denis, kunst en cultuur, we kunnen er weer in alle toonaar-
den van genieten. Maar al die activiteiten komen er niet 
vanzelf! Nieuwe vrijwilligers graag, we zijn er dol op. 
Zet u dus maar schrap, om in de stijl van het Polderhuis te 
blijven, 'haal op de hei' voor het jaar 2016. En trouwens, de 
geschiedenis herhaalt zich niet, zelfs niet in een jaar met een 
zes.

Mies Elout-Drabbe, Bevroren zee, 1916, olieverf op doek, 47x63 cm., particuliere collectie
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Website en logo

Het Polderhuis krijgt een nieuwe website! Eindelijk, 
zullen sommigen zeggen, want de huidige site begint 
wat ouderdomskwaaltjes te vertonen. Het design en de 
vormgeving zijn niet meer van deze tijd, de techniek is 
verouderd en de site is ook niet zo gebruiksvriendelijk, 
niet voor de beheerder en ook niet voor de bezoeker die 
snel de gewenste informatie wil vinden. Niettemin was de 
website jarenlang een uitgebreide en veel geraadpleegde 
bron van informatie over het Polderhuis en de daarom-
heen georganiseerde activiteiten. Hartelijk dank aan 
Jakko Westerbeke die dat al die tijd als webmaster voor 
elkaar heeft gebracht.
Tijdens de nieuwjaarsreceptie van het Polderhuis, op 20 
januari 2016, is de presentatie van een geheel nieuwe 
website, gemaakt door Elloro, het webdesignbedrijf van 
Milko van Sighem. 
We willen nog niet alles hierover verklappen, maar het 
belooft een website te worden die helemaal gaat uit-
stralen waar het Polderhuis voor staat en wat het aan de 
bezoekers te bieden heeft. Beleving is hierbij erg belang-
rijk en daarom is gekozen voor grote, aansprekende beel-
den; één beeld zegt meer dan duizend woorden. Zo vind 
je op de hoofdpagina beelden van de belangrijkste onder-
delen van het museum. Via deze beelden kan de bezoeker 
snel en gemakkelijk doorklikken naar de achterliggende 
pagina voor meer informatie. Vooral de logische opzet 
en indeling van de site (structuur + hoofd- en submenu-
structuur) zal de website gebruiksvriendelijk maken. De 
site is verrijkt met virtuele tours en foto’s van evenemen-

ten en exposities en, ook niet onbelangrijk, zij is en blijft 
actueel. 
De werking van de nieuwe site is bijzonder inventief op 
alle apparaten. Een webdesign en -structuur op maat, wat 
zorgt voor een betere beleving bij de bezoeker. Dit zal 
zeker meer mensen overtuigen het museum en de toren 
te bezoeken. Daarbij zal de site op mobiele apparaten 
beter vindbaar zijn, wat vooral interessant is voor de toe-
rist die al in Zeeland is.
Marloes Gutteling en Ada van Hoof gaan de komende tijd 
als webmaster fungeren. 

En het Polderhuis vernieuwt nog meer. Wat ook veran-
dert, dat is het logo. Machteld van der Wijst en Ramon de 
Nennie onwierpen een nieuw logo, dat ook op 20 januari 
wordt gepresenteerd. 

Plannen vuurtorenexploitatie 
Niet alles gaat altijd zoals je dat zou wensen. Een wat 
ongelegen verrassing was de plaatsing van communi-
catiemasten en de bijbehorende apparatuur op en in de 
toren. Dit heeft tot gevolg dat de 2e etage onbruikbaar is 
geworden als expositieruimte. 
De begane grond van de toren is en wordt vooral gericht 
op communicatie met de bezoekers over de ontwikkelin-
gen, de plannen, de financiers, de programma’s enz. 
Voor de ruimte boven ‘t Torenkot wordt gedacht aan een 
muurschildering. 
De eerste verdieping is en wordt bestemd voor artistieke 
wisselexposities. 
Op de tweede verdieping is naast de spullen van de pro-
viders wellicht nog opslagruimte voor de museumfunctie. 
De derde verdieping wordt gerestaureerd en gaat een 
impressie geven van het leven en het werk van de toren-
wachters. Voor de inrichting van deze ruimte is samen-
werking gezocht met de Stichting Cultuurbehoud 
Westkapelle. 
De vierde verdieping is van de providers.
Op de vijfde verdieping komen semipermanente expo-
sities over thema’s die in relatie staan tot de toren (zoals 
oorlog, scheepvaart e.d.).
Het is de bedoeling dat het vuurtorenmuseum met de 
eerste fototentoonstelling wordt geopend in april/mei 
2016. Om dat mogelijk te maken is er nog heel wat werk 
te verzetten.
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Samenwerking Centrum Beeldende Kunst en Het 
Polderhuis 
De Werkgroep Wisselexposities van Het Polderhuis wilde 
na 11 jaar graag even een time-out. Hartelijk dank aan deze 
werkgroep voor het verrichte werk. Om de leemte die nu 
ontstaat in te vullen heeft Het Polderhuis samenwerking 
gezocht met Centrum Beeldende Kunst (CBK) in Middelburg.
Dit experiment brengt in 2016 drie jonge kunstenaars (gese-
lecteerd door CBK) naar Westkapelle. Zij werken ieder en na 
elkaar ongeveer 3 maanden aan een kunstwerk. 
Van maart tot juni 2016 komt Nanda Runge. Zij woont in 
Middelburg en heeft daar een eigen atelier. Aansluitend van 
juni tot september 2016 ontvangen we Sabine Beckmann. 
Sabine is Duitse van origine maar woont en werkt al vele 
jaren op Walcheren. 
Van september tot en met december 2016 komt Morcky. Hij 
is een Italiaans collagekunstenaar, werkt met veel verschil-
lende materialen en ook driedimensionaal.
Elke kunstenaar zet zichzelf in het zonnetje door een wand-
grote afbeelding te maken op de (rol)wanden in het muse-
umcafé, geïnspireerd op de vuurtoren en zijn omgeving. Op 
de overige wanden komen de schetsen en de foto’s van het 
productieproces te hangen. Zowel tijdens de werkzaamhe-
den als tijdens de expositie kan iedereen het project in het 
museumcafé bezichtigen. 
We kijken erg uit naar deze experimentele vorm van exposi-
ties maken. De kunstenaar aan het werk zien tijdens je kopje 
koffie... dat is weer eens wat anders.
In 2017 komt de werkgroep Wisselexposities van Het Pol-
derhuis weer met een eigen expositie. De samenwerking 
met Centrum Beeldende Kunst kan dan wellicht vervolgd 
worden.

Woensdag Westkapelle
De formule Woensdag Westkapelle staat al enkele jaren 
garant voor een rijk scala aan zomerevenementen, alles 
dankzij een bundeling van krachten van de Westkappelse 
Evenementenstichting, de Ondernemersvereniging West-
kapelle en Het Polderhuis.
Als het even kan moet deze succesformule een vervolg 
krijgen, maar daar komt heel wat voor kijken. De drie 
betrokken organisaties hebben na gezamenlijk overleg 
de nodige besluiten genomen om Woensdag Westkapelle 
verder uit te bouwen en stevig neer te zetten. Er komt een 
nieuwe organisatie- en samenwerkingsvorm: de Stichting 
Woensdag Westkapelle (SWW).
De Stichting heeft samenwerking gezocht met verschil-

Autobedrijf Faasse

Openingstijden: maandag t/m vrijdag 08.00 – 17.30 uur

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

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

lende verenigingen in Westkapelle. Na een erg positieve 
bijeenkomst kunnen we zeggen dat Woensdag Westka-
pelle in ieder geval voor 2016 gegarandeerd is. 
Enkele verenigingen/organisaties gaan een themadag 
oppakken:
- Polderhuis: Brocanten en Ouwe Sanniedag 
- Polderhuis: Westkapelle laat zich zien, met ambachten-

markt e.d. (1 dag) 
- Noormannen: een activiteitendag met allerlei sportieve 

activiteiten in het dorp
- Ringrijders: de eerste eigen wedstrijd uitgebreid met een 

markt (Ringrijden XL)
- OKK: een muzikale dag 
- Campings Joossesweg: een fietsdag met een route 

langs 6 campings waarop allerlei toeristische activiteiten 
worden aangeboden gecombineerd met een fietsrom-
meltocht door het dorp 

- Hengelsportvereniging en KNRM: een activiteitendag op 
de dijk en aan zee

De eerste en de laatste woensdag staan nog open. Het 
complete programma wordt uiteraard t.z.t. in het Polder-
huisblad gepubliceerd.

Elke woensdag voor elk wat wils; foto Polderhuis Westkapelle

www.dominicus.nl

WESTKAPELLE - GOES - DORDRECHT - ROTTERDAM

HAARDEN TEGELS SANITAIR GEDENKTEKENS NATUURSTEEN



4

Zorg dat je er bij komt...

Een museum exploiteren is geen klein bier. Er komt heel wat bij kijken en veel noodzakelijk werk is onzichtbaar voor de 
buitenwacht. Zo ook het schoonmaken van het museum. De vrijwilligers van de schoonmaakploeg hebben voor een 
vervanging af en toe meer mensen nodig, een soort reservepoule. Annie Pouwelse geeft wat inside information om u 
hiervoor enthousiast te maken.

Wat doen we
De schoonmaakploeg bestaat uit twee leuke enthousiaste 
groepen, één op maandag en één op woensdag, allebei een-
maal per maand. 
Schoonmaken doen we 1x per 14 dagen afwisselend op 
maandag of woensdag. We beginnen ‘s morgens om 8 uur, in 
de winter om 8.30 uur. We houden van gezelligheid dus rond-
om 9 uur drinken we koffie. 
In elke ploeg zit één man die het stofzuigen voor zijn rekening 
neemt. Ondertussen gaan de dames 2 aan 2 het museum 
door om de sporen van de bezoekers uit te wissen en spullen 
die er niet thuishoren weer op te ruimen (pennen, vragenlijs-
ten, een sjaal, een bril, enz.). Ook controleren we of alles nog 
heel is, dat gaat in één moeite door. 
We maken de vitrines vrij van duimels en neusafdrukken en 
halen het stof weg die in 2 weken tijd is neergedaald op de 
randjes. De glazen wanden zijn vaak voorzien van knieafdruk-
ken, dus die poetsen we schoon. De toegangsdeuren worden 
gezeemd en daarna lopen we de winkel na. Schappen afstof-
fen, spullen weer netjes neerleggen. Ondertussen is alles ge-
stofzuigd en gaat we boven en beneden dweilen. 

De anderen helpen mee in het museumcafé 
waar ze alle tafels en stoelen afsoppen en de 
planten vertroetelen. Ook de balie en de vi-
trines worden niet vergeten.
De sanitaire ruimte wordt onderhanden ge-
nomen en daar is het heerlijk schoonmaken.
Doordat er een afvoerputje in iedere ruimte 
zit én vloerverwarming, kun je lekker de vloe-
ren schrobben en alles vervolgens het putje 
in trekken. Drogen gaat vanzelf… Heerlijk!
In één groep hebben we een persoon meer 
en deze dame neemt vaak de keuken onder-
handen.
Hoewel we die iedere week wel meenemen, 
is het heel fijn dat iemand ook de boorden 
en de achterste hoekjes eens schoonmaakt.

Nadat alles ook in de ontmoetingsruimte en het winkeltje 
gedweild is, proberen we vaak de etalage nog even van bin-
nengewaaid zand te ontdoen. Hebben we een keer tijd over 
dan pakken we het kantoortje van Ivo, de buitenboel erbij, de 
ramen, het terras vegen enz. 

Waarom doen we dit?
We vinden het belangrijk dat de bezoekers in een schoon en 
net museum terechtkomen en ook dat de wc’s schoon en fris 
zijn. We zijn namelijk stuk voor stuk trots op ‘ons’ Polderhuis. 
Het schoonmaken gaat ongemerkt, we zijn met z’n allen bezig 
en pakken aan wat nodig is. Eén keer per jaar houden we grote 
schoonmaak, dan pakken we dingen aan die bij de reguliere 
schoonmaak worden overgeslagen en dan zijn we vaak wat 
langer bezig. Maar op de normale schoonmaakochtend ben 
je om 10.30 uur klaar. Dan heb je een goed humeur, je bent 
helemaal op de hoogte van de laatste nieuwtjes en vooral je 
lachspieren zijn weer extra getraind! Eéns per maand, 12x per 
jaar schoonmaken! Gewoon doen!

Ook voor andere zaken kan het Polderhuis meer vrijwil-
ligers gebruiken. 

Voor de vuurtoren zijn nodig: 
VUURTORENWACHTERS 
Een Polderhuis-vuurtorenwachter wordt ingezet als sup-
poost of als verkoper/ster. Allebei kan natuurlijk ook. Het 
kost een paar uur per week, of desnoods per twee weken 
of per maand. 

Voor de Werkgroep Public relations zijn we op zoek naar 
een 
LID VAN DE PR-WERKGROEP
Als lid van de PR-werkgroep ben je voornamelijk bezig 
met het beheren van de website en het bijhouden van 

vermeldingen van het Polderhuis op andere websites. Je 
schrijft berichten en plaatst deze op de website. Verder 
voeg je foto’s en evenementen toe. Dit alles doe je samen 
met onze webmaster. Enige kennis van de computer is 
een voordeel, maar het systeem om de teksten te plaatsen 
is niet moeilijk en goed uit te leggen.

De Stichting Woensdag Westkapelle zoekt versterking 
voor de 
ORGANISATIE EN BEGELEIDING VAN ACTIVITEITEN
Lijkt het je leuk om het Polderhuis-team in één van deze 
functies te versterken? Stuur dan een mailtje naar Ivo 
van Beekhuizen: info@polderhuiswestkapelle.nl of bel 
0118570700. Natuurlijk kun je ook gewoon in het Polder-
huis binnenlopen waarna we verder kunnen praten. 

Een etentje van de schoonmaakploeg in de Zeezot; foto Ivo van Beekhuizen.
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Code Rood

Door Edith Ramakers

Een vriendin nodigt ons als het maar even kan uit om bij 
haar in Twente te komen wonen. Want in het oosten van 
het land zouden we tot in lengte van dagen hoog en droog 
zitten. Geen kans op overstromingen als het water komt. 
Ze heeft er plezier in om dat te zeggen en lacht daarbij. Ik 
proef een lichte vorm van leedvermaak.
Dat het zeewater stijgt, mag duidelijk zijn. Daar wijzen we-
tenschappers al jaren op. Ze zeggen dat het de hoogste 
tijd is om actie te ondernemen om de opwarming van de 
aarde, die helemaal toe te schrijven is aan de mens, tegen 
te gaan.
Natuurlijk moeten we de broeikasgassen in de atmosfeer 
terugbrengen. Maar verhuizen naar het oosten van het 
land en deze mooie plek verlaten, geen denken aan. Kom 
op, er zijn andere oplossingen. Ze praten in het oosten 
vreemd, de lucht is er zwaar en ik vind het er somber. Maar 
bovenal is het water er niet zilt. 
Nee, we zitten 
hier fijn en toch 
veilig achter 
de stoere dijk, 
waarvoor de 
dijkwerkers eeu-
wenlang veel 
zweetdruppels 
hebben gelaten. 
Als legostenen 
liggen de ba-
saltblokken op 
de verhoging en 
weren het zee-
water.
Westkappe-
laars kunnen bij 
storm en guur 
weer rustig bij 
de houtkachel 
zitten en op-
gewarmd naar 
buiten gaan om 
met vertrouwen 
het natuurgeweld te bekijken. De wind stuwt steevast de 
ruwe zee hoog op, rollende dreigende golven, die weer-
loos worden als ze de Westkappelse dadendrang van ooit 
ontmoeten. Hier voel je dat je leeft en hier is het licht hel-
der. De geur van de zee is verslavend en de storm levert 
ook nog eens mooie plaatjes op.

Maar op de langere termijn zal het water door de klimaat-
verandering hoger komen. Hoger dan de dijkwerkers van 
toen hebben berekend. De wetenschappers weten waar-
over ze praten. De temperatuurstijging veroorzaakt lang-
durige droogtes, zelfs rampzalige hittegolven, maar ook 
extreme regenval, overstromingen en krachtige orkanen.
Dat is toch niet niks. We zaten dit najaar voor de eerste 

keer niet altijd meer rustig bij de houtkachel. Alsof we de 
bomen hoorden zuchten onder het geweld van de wind. 
Houden ze het wel? vroegen we ons af. Vorig jaar en het 
jaar daarvoor waaide het toch niet zo vaak en zo hevig? De 
bomen, sommige jong en gezond, knakten dit jaar spon-
taan in de top en een enkele die gevaarlijk stond, hebben 
we zelf maar uit voorzorg rigoureus laten toppen.
Laatst belde die vriendin weer. Het stormde aan de kust. 
Het KNMI sprak van Code Rood. Ze had medelijden met 
ons en zei nog maar eens dat Twente echt mooi is en veilig. 
We negeren haar opmerkingen en om medelijden met ons 
te hebben, is zeker misplaatst.
Jaren terug, toen de baantjes in de journalistiek nog voor 
het oprapen lagen, stond ik voor de keuze om naar het 
oosten van het land te verhuizen of naar de zee, kortom 
Tubantia of de PZC. We kozen voor de zee, zonder enige 
vorm van twijfel. En dan zouden we nu, nu ik sinds mei van 

dit jaar niet meer ‘Edith van de krant’ ben, naar het oosten 
gaan, nee toch! Juist nu heb ik de tijd om mossels en oes-
ters te rapen, te wandelen aan de kust en te genieten van 
het Zeeuwse licht. Ja, bij weer en ontij.
Uiteraard leveren we een persoonlijke inspanning om 
onze CO2 uitstoot te verminderen, de boosdoener van 
de opwarming van de aarde. We planten nieuwe bomen, 
doen een extra trui aan en draaien de verwarming terug, 
eten zoveel mogelijk producten uit de buurt, zijn zuinig 
met plastic en mijden het vliegtuig. Ik kan me maar één 
scenario voorstellen dat we ooit daar in Twente terechtko-
men. Dat is als de zeespiegel zo snel stijgt dat het Ensche-
de aan zee wordt. Een rampenscenario waarom niemand 
zou lachen.

Ruwe zee bij Westkapelle; foto Beeldarchief Rijkswaterstaat
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komen, al was er nog steeds geen akkoord met de gemeente 
over de afronding van het dorp en wie die moest betalen. 
Het werk werd aanbesteed en gegund aan de aannemers-
combinatie Hakkers Werkendam/Koninklijke Wegenbouw 
Stevin. En jawel, in het voorjaar van 1986 werd het werk toch 
nog onverhoeds en met een zelden geziene voortvarendheid 
aangepakt. De gemeente sputterde nog wat tegen en het 
waterschap leek vanaf dat moment de regie over het werk te 
hebben verloren. 
Overdracht van gronden en huizen was op veel plaatsen nog 
niet geregeld, maar de sloopkogel was niet meer te stoppen 
en overal verschenen zwaar materieel, perskaden en zelfs  
- zonder vergunningen - een tijdelijke asfaltfabriek. 
Voor veel bewoners, vaak al op hoge leeftijd, was het een 
buitengewoon traumatische periode, waar sommigen niet 

Een groot werk heeft een lange voorbereiding nodig, maar 
over deze dijkverzwaring is wel heel erg lang nagedacht. Met 
de vaststelling van de Deltawet in 1958 ging de binnendijk-
zone in Westkapelle eigenlijk op slot voor alle ontwikkelingen. 
Het moest tot 1973 duren voor het Waterschap Walcheren het 
eerste dijkplan ter goedkeuring indiende bij de minister van 
verkeer en waterstaat. Dit plan was niet onomstreden. Een 
verhoging met vijf meter tot 13 meter + NAP, een landwaartse 
verbreding met 50 meter, afbraak van 35 woningen met veel 
rechtsonzekerheid voor de bewoners, de provinciale weg niet 
op maar onderlangs de dijk, veel asfalt (zwart gos, spotten 
sommigen), geen 'katterik' meer en volgens de gemeente te 
weinig aandacht voor de stedenbouwkundige afronding van 
het dorp. Men hoopte in 1975 met de werkzaamheden te star-
ten, maar dat zou was wel erg optimistisch blijken. 
De jaren verstreken en de bewoners 
van het dijkgebied bleven in grote 
onzekerheid. Ze konden hun huis wel 
aan het waterschap verkopen maar het 
geld dat ze er voor kregen was lang niet 
genoeg voor een nieuwe woning. 
Intussen kibbelden de betrokken 
instanties over het hoe en wat en ook 
over de kosten. Dat het een miljoenen-
karwei zou worden, dat was wel duide-
lijk. Telkens werd het plan nog gewij-
zigd en erop bezuinigd, maar gelukkig 
zou het verkeer uiteindelijk toch boven 
op de dijk kunnen blijven rijden. 
Eindelijk, in 1985, leek er wat schot in te Westkappelse zeedijk vòòr 1986; foto Beeldarchief Rijkswaterstaat  

Deltasterk

Door Jan Kaland

De sterkste aller dijken, de gouden dijk, superlatieven te over, maar toch is het nooit goed genoeg. Telkens zijn er dijkverster-
kingen nodig. De meest ingrijpende was de grootscheepse verzwaring in het kader van het Deltaplan, in de jaren 1986-1988.

De dijkverzwaring is begonnen; foto N. Flipse-Roelse



7

De gemeente zag het wel zitten en maakte een inrichtings-
plan met dijkovergangen, een wandelboulevard, een nieuw 
oorlogsmonument, een speeltuin en ontmoetingsplaatsen. 
Vooral wethouder Leen Wouters toonde zich hierbij een ware 
visionair. Het waterschap was minder enthousiast en al hele-
maal niet over de ideeën voor een horecabedrijf op de glooi-
ing en een pleintje met consumptietenten. Hiervoor moest de 
dijkvoet wat worden opgeschoven en opgevangen met een 
betonnen damwand, een toen nog onvoorstelbare ingreep in 

het dijkfundament. 
In juni 1988 kon de nieuwe dijk feeste-
lijk in gebruik worden genomen onder 
aanwezigheid van tal van hoogwaar-
digheidsbekleders. Als extra geschenk 
aan Westkapelle kwam er ter hoogte 
van de Krekelstraat een 'shelter from 
the storm', een monumentale muur 
met aan weerszijden zitbankjes. 
Al snel ook werd de dijk verder aange-
kleed voor 'recreatief medegebruik'. 
Ook het pleintje met de keermuur 
kwam er, met fraai vormgegeven con-
sumptietenten. De gemeente noemde 
deze omgeving naar een beroemde 
Westkappelaar uit het verleden, de 
dijkbouwer Abraham Caland. De bij-
behorende plaquette met de beel-

tenis van de naamgever is intussen goeddeels aan het zicht 
onttrokken. 
De stedenbouwkundige afronding van het dorp, waar de 
gemeente zich steeds sterk voor had gemaakt, ging moei-
zaam. De grondverwerving was een groot probleem, maar 
uiteindelijk lukte het toch langs de Nieuwe Dijkstraat enkele 
rijtjes woningen te bouwen. Maar een echte afronding werd 
het niet. Naast het Kasteel van Batavia bleef het woest en 
ledig. Na 30 jaar zou je wat meer betrokkenheid en inspan-
ning van eigenaren en de gemeente verwachten om deze 
bres in het Westkappelse dijkfront te dichten. 
Maar de dijk was Deltasterk, zo meldde het Waterschap trots. 
Wie goed zoekt kan deze inscriptie in de glooiing misschien 
nog wel vinden. 

Door de zeespiegelstijging, maar vooral door nieuwe normen 
en berekeningswijzen, was deltasterk al snel niet voldoende. 
Tot ieders ongeloof was in 2006 d’n diek ineens een zwakke 
schakel geworden. Dat betekende opnieuw forse dijkwerk-
projecten. Jammer van het verdwijnen van het befaamde 
basaltmozaïek onder asfalt en breuksteen maar daar hebben 
we een panoramaweg voor terug. En de kust is weer veilig. 
Voor een stuitje.

overheen zijn gekomen. Maar ook bij de betrokken instanties 
en functionarissen liep de stress hoog op. Twee projectleiders 
van het waterschap waren in een bespreking in het noodge-
meentehuis, een Portakabin op de Markt, niet tot bedaren te 
brengen en vervolgden hun dispuut rollebollend over straat. 
Nee, never a dull moment toen op Wasschappel. 

De dijkbouw zelf was voor iedereen bijzonder indrukwek-
kend. Dat was, om met Louis van Gaal te spreken, another bis-

cuit, dan het traditionele Westkappelse dijkwerk. Vooral het 
opspuiten van enorme massa’s zand, totaal bijna 2 miljoen 
m3, was een spectaculaire en ook verraderlijke aangelegen-
heid. De pas aangetreden en van ambitie barstende jonge 
wethouder Peter Cijsouw vond dat hij het werk van dicht-
bij moest inspecteren; zijn auto kon slechts na bemiddeling 
van Ko Roelse, de Westkappelse uitvoerder, uit het drijfzand 
worden ontzet. 
Een ander probleem dat opdoemde was een plek voor het 
gaaischieten. Dat zou dat jaar volgens de directie van het werk 
niet door kunnen gaan. Tjsa, wie neemt zo iemand dan nog 
serieus? En dan hadden we nog een protestactie van de uit-
baters van de friet- en viskramen. 
Zo deden zich met enige regelmaat de nodige voetangels en 
klemmen voor, maar de dijkwerkers verstonden hun vak, ook 
al waren er weinig Westkappelaars bij. 
De nieuwe dijk kreeg al snel zijn vorm. Niet iedereen was over 
alles tevreden, zeker de naar huidige begrippen in alle opzich-
ten te kort gedane bewoners niet. Maar toen de asfaltlaag was 
uitgehard, werd duidelijk dit het kolossale dijklichaam nieuwe 
en daarvoor onvermoede kansen bood. Een waterkering, 
maar ook parkeren, evenementen, economische en recrea-
tieve doeleinden, waar was deze dijk niet geschikt voor? 

Opspuiten van het nieuwe dijklichaam; 1986; foto Jan Kaland
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‘Ik ben beslist niet voor het Knokse model en onze dijk 
hoeft ook geen Zeeuws-Vlaams uiterlijk te krijgen. Maar 
kijk al die campers daar nu staan En er zouden wat mij 
betreft ook best wel een stuk of tien slaaphuisjes bij 
kunnen. Het karakter van Westkappelse samenleving ver-
andert ook. Kijk, daar houden we ons als werkgroep van 
de Dorpsvisie mee bezig. Ik pleit er helemaal niet voor om 
alles vol te bouwen. Onze kust is hartstikke onderschei-
dend… uniek zelfs. Maar aan de andere kant, Westkapelle 
zit vol toeristen: alleen al duizenden op de campings. Toch 
zien we ze bijna niet in het dorp. Ze zoeken ons niet op en 
misschien doen ze dat wel met onderscheidende verblijfs-
recreatie. Als je met de fiets vanaf de Markt komt, moet 
er meer zijn dan het Polderhuis en het Kasteel van Bata-
via. Westkapelle hoeft beslist geen Domburg, Cadzand 
of Zoutelande te worden. Maar we moeten de toeristen 
wel wat bieden en ‘trekken’ met activiteiten, zoals mooie 
sportevenementen of, ik noem maar wat, met vliegers en 
gespecialiseerde verkooppunten. Of kijk naar cultuur. Het 

Kees Minderhoud (59) is projectmanager Zwakke Scha-
kel Zeeuws Vlaanderen bij het Waterschap Scheldestro-
men. Bij zijn aanstelling in 1988 is hij nog nauw betrokken 
geweest bij de laatste dijkverzwaring in het dorp. 
Kees oogt fit en energiek en die schijn bedriegt niet. Hij is 
naast zijn baan ook lid van de stuurgroep Dorpsvisie West-
kapelle en trekker van de werkgroep Karakter & Samenle-
ving. Hij treedt bij bijzondere gelegenheden op als lid van 
de Waschappelse heiploeg, bij rondwandelingen is hij de 
bekkenist van OKK en tot zijn 57ste was hij schipper bij de 
KNRM, waarmee hij nog altijd nauw verbonden is. 
Kees is geen moeilijke prater. Eén vraag en hij brandt los. 
Na zijn HTS-opleiding leek het Waterschap aanvankelijk 
helemaal geen optie. Hij werd uitvoerder bij aannemings-
bedrijf Van der Straaten uit Hansweert. 10 jaar heeft hij dat 
gedaan en toen kwam er een vacature bij het Waterschap 
Walcheren. Hij schreef een brief: 'Ik kon me niet voorstel-
len dat iemand een betere brief had geschreven'. En dat 
was ook zo. In mei 1988 werd hij werkvoorbereider bij de 
dijkverzwaring van toen. ‘Ik moest acclimatiseren bij Piet 
Westerbeke in de keet…en dat is wel gelukt.’
Na reorganisaties en fusies en wat nieuwe uitdagingen is 
zijn laatste grote project de ‘Zwakke Schakel Zeeuws Vlaan-
deren’ met ondermeer kustversterking Waterdunen, Getij-
deduiker Waterdunen en de jachthaven bij Cadzand-Bad. 

Kees werkt met zijn hele ziel en zaligheid aan 'zijn' projec-
ten en heeft duidelijk veel plezier in zijn werk. Ook in de 
nieuwe aanpak en manier van denken in de wereld van 
de waterbouw. Hij vertelt enthousiast over de totstand-
koming van de panoramaweg, de Noorderhoofdweg: 'Een 
mooi voorbeeld van het besef dat een dijk meer is dan 
een waterkering. Dat besef is maar langzaam gegroeid. 
En omdat het een project in Westkapelle betrof, kon ik het 
niet laten om me er mee te bemoeien. Maar ja, zò denken 
waren we nog niet gewend en het was duur ook. Toenmalig 
wethouder Jan Bostelaar wilde wel. De overheden hebben 
de handen ineen geslagen, geld bij elkaar gesprokkeld en 
de weg ligt er! Een fantastische plek om te surfen. Het is 
nu een geweldige recreatieplek'. Dat de dijk meer is dan 
een waterkering kwam trouwens ook al op bij de bouw 
van De Westkaap, herinnert hij zich. ‘Aanvankelijk was het 
ondenkbaar dat er op de waterkering een restaurant zou 
kunnen komen. Het demontabel paviljoen dat er nu staat 
is een succes! En zeg nou zelf, een dijk is toch ook om te 
gebruiken en van te genieten?’ Toch geen Belgische toe-
standen?, zo sputter ik tegen. Kees raakt nu echt op stoom.

De dijk... meer dan een waterkering

Door Lieneke van den Heuvel

‘Leen ei d’n diek!’ Deze mare ging een eeuw geleden als een lopend vuurtje door het dorp als het onderhoud aan de 
dijk weer was gegund aan de aannemer Leen Minderhoud, alias Leen van Mejanis. Niet zo raar, want dat betekende 
dat de Westkappelse dijkwerkers weer voor een jaar verzekerd waren van werk en inkomen. De dijkbouw zat in de 
Minderhoud-genen, zo bleek. Zoon Janis (Jôôs d’n Pronten) en kleinzoon Leen (Leentje d’n Pronten) werkten aan de 
dijk en later in dienst van ‘de Polder’. Dus zo kòn achterkleinzoon Kees Minderhoud (nog steeds geduid met de bij-
naam d’n Pronten) niet anders worden dan een waterschapsman. Hij weet boeiend te vertellen over wat Westkapelle 
en d’n diek, vroeger nu en straks, voor hem betekenen. 

Kees Minderhoud ten voeten uit op de dijk; 
foto Jeroen de Pagter.
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pieper van het reddingsstation afging. Ik rende door ’t Klooster 
en onderweg gaf ik één bekken aan Ander van Rooijen die me 
passeerde op de fiets. Het bleek loos alarm, ik leende bij het 
station een fiets van Bram Dingemanse, zocht OKK weer op en 
voegde me weer in.'

Reddingmaatschappij
Over de KNRM: 'De reddingspost geeft Westkapelle ook 
status. Hoort ook bij dit dorp aan de zee. Aanvankelijk had 
Westkapelle alleen een wippertoestel. Mijn vader en opa 
waren daar in hun tijd ook bij betrokken. In 1989 kwam 
Ander van Rooijen met de boodschap, dat er een boot zou 
komen. Dat is wat voor jou, je vader en opa hebben er ook 
bij gezeten. Nou, om die reden wou ik niet maar niemand 
had echt ervaring en ik had bij van der Straaten wel wat 
met sleepbootjes gedaan. Ik heb mijn vaarbewijs gehaald 
en alle papieren die verder nodig zijn om met een red-
dingsboot te varen. In 2003 kwam de Uly en in 2004 was ik 
de schipper. Dat heb ik tot mijn 57ste gedaan met dispen-
satie en nu leid ik de jonge opstappers op'.

De dijk
Het gesprek komt weer op de dijk terug. 'Zoals mijn vader 
het al zei: het werk aan de dijk stopt nooit er dient zich 
altijd weer een volgende versterking of verhoging aan. De 
inzichten veranderen voortdurend. Dat komt omdat we 
nu met nauwkeurige computermodellen kunnen werken. 
De waterstanden veranderen en de inzichten ook. Vroeger 
zetten we blokken op klei, nu kunnen we met asfalt alles 
veel sterker maken, ook aan de binnenkant'. 'Waterbouw 
is geen exacte wetenschap. Het gaat ook om gevoel en 

kansberekening. Bij het pro-
jectbureau zat een jongen 
– net uit Delft- de berekenin-
gen te maken voor de grote 
stenen die aan de teen van 
de dijk moesten komen. Toen 
Piet Willeboordse die zag, zei 
hij meteen: die zijn te licht. 
En dat bleek want binnen no 
time lagen ze op de dijk. Die 
Pier.… puur op ervaring en 
gevoel!'

Ik moet helaas een punt achter 
ons gesprek gaan zetten. 
Maar Kees heeft uiteraard het 
laatste woord: 'De verzwaring 
van 2009 zal beslist niet de 
laatste zijn geweest', lacht hij 
met gevoel voor humor en 
understatement.

Zeeland Nazomer Festival gebruikt de dijk al regelmatig 
als podium. Maar ook de beelden die er staan, ‘de schop-
pesteele’, Charley Toorop en het Molukse gedenkteken’. 
Een bevlogen betoog en al pratend denkt Kees verder: 
‘Dat is goed voor de economie van het dorp. We moeten 
aan de toekomst van Westkapelle denken. Voor dat je het 
weet zijn de jongelui weg en Westkapelle heeft zoveel, dat 
moeten we goed benutten en beheren. We zijn nu 1½ jaar 
bezig met de dorpsvisie voor Westkapelle. De gemeente 
laat de regie aan ons zelf over. Die kans moeten we samen 
grijpen’.

Is het dan moeilijk om de Westkappelaars bij het reilen en 
zeilen van het dorp te betrekken, vraag ik? 'Helemaal niet 
zegt hij beslist. Het is bijzonder hoeveel mensen daartoe 
bereid zijn. Kijk hoe het bij het Polderhuis gaat. Als we als 
Wasschappelse Heiploeg een demo geven, bijvoorbeeld 
een 'eerste paal slaan', dan gaat de vergoeding daarvoor 
naar het Polderhuis. Daar ligt, gemaakt door de leden van 
de Wasschappelse Heiploeg, de Liberty Bridge en de boeg-
spriet van de City of Benares'. 'En er kan best nog een paal-
hoofdje bij', lacht hij.

De muziek
We nemen even een slokje thee. 'Hoe ben je nou eigenlijk bek-
kenist bij OKK geworden?', vraag ik nieuwsgierig. 'Mijn vrouw 
Ina speelt trombone en via haar hoorde ik dat ze iemand voor 
de bekkens zochten. Dat kan ik wel, dacht ik bij mezelf'. Intus-
sen slaat Kees al bijna 10 jaar bekkens als OKK door het dorp 
gaat. En dat gaat soms niet zonder verwikkelingen. Kees: 'Een 
keer waren we net opgesteld voor de rondwandeling toen mijn 

De dijk tijdens de uitvoering van het Project Zeeweringen in 2006; foto Jacques Pouwelse

Vroonwegeling 2 • Westkapelle

• Handgereedschappen • Elektrische gereedschappen • Slijpschijven
Olieproducten • Klimmaterialen • Lasapparatuur
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dieker op de voorgrond is zo 
te zien bezig met een kram-
mat. De prinselijke gasten 
tonen zich belangstellend 
en krijgen een attentie aan-
geboden. De 'vorstelijke 
spruiten', waarbij ook Willem 
Frederik, de latere koning 
Willem I, staan er begrijpe-
lijkerwijs wat verloren bij. 
Onder het gepeupel op de 
achtergrond zijn er enkele 
juichende armen te ontwa-
ren. Echt Westkappels ziet 
het volk er overigens niet uit. 
Klederdrachten zijn nergens 
te bekennen en zelfs de dijk-
werkers dragen geen ‘sans-
culottes’ maar een elegante 
kuitbroek. 
Negen jaar later kwam in 
Nederland een einde aan 
het ancien regime. De Oran-
jes waren ook in Westka-
pelle niet meer welkom en 
ook hier zou de Fransge-
oriënteerde vrijheidsboom 
geplant worden. 

Toen de nazaten van Willem 
V weer op hun troon gehe-
sen waren, wisten ook zij 

Westkapelle en de dijk te vinden. 
Koning Willem I was kennelijk gegrepen door de Westkap-
pelse kermis. In 1837 deed hij Westkapelle aan, op zater-
dag 1 juli, toevallig of niet dezelfde dag als zijn bezoek in 
1786. De koning keek even rond op de dijk maar al snel 
ging hij met een prijs naar de ringrijders. 
Willem II vereerde Westkapelle, de dijk en ook weer het 
ringrijden met zijn aanwezigheid op 24 augustus 1841. 
Van het bezoek van koning Willem III op 23 mei 1862 
deden de kranten uitgebreid verslag. Ook deze Koninklijke 
tournee werd benut om de toen weer tanende populari-
teit van het Oranjehuis wat op te krikken. Willem III stond 
bij een ieder om zijn loosheid bekend, een onaangenaam 
mens met als bijnaam ‘Koning Gorilla’. In de krantenversla-
gen toont zich echter een heel andere, beminnelijke en 
amicale vorst. De Zierikzeesche Courant van 28 mei 1862: 
‘Vervolgens begaf Z.M. zich naar den Westkapelschen Zeedijk 
alwaar door eenige werklieden op de gebruikelijke wijze eene 
proef werd afgelegd van de werkzaamheden tot herstelling 
van den grooten zeedijk. Voorts werd door eenige landlieden 

De ooit zo glorierijke Republiek der Zeven Verenigde 
Nederlanden verkeerde in zijn nadagen in een staat van 
burgeroorlog. Aanhangers van het Oranjehuis stonden 
lijnrecht tegenover de meer verlichte Patriotten. Midden in 
deze roerige tijd, op 1 juli 1786, bracht stadhouder Willem 
V met gezin en gevolg een beleefdheidsbezoek aan de 
Westkappelse zeedijk. Een soort charmeoffensief want 
zijn positie was op dat moment minder dan wankel. Een 
jaar later wist hij dankzij zijn schoonfamilie, de koning van 
Pruisen en diens ‘gepanzerten Faust’ tijdelijk zijn macht te 
herstellen. 
Om de waardigheid van de prins en zijn verhoopte popu-
lariteit te onderstrepen, verscheen er een prachtige 
impressie van het hoge bezoek dat Westkapelle te beurt 
viel. Een ets van Mathias de Sallieth (1749-1791), een uit 
Tsjechië afkomstige prentkunstenaar die bekend is van 
haven- en zeegezichten, toont ons in een totaaloverzicht 
hoe de dijkwerkers hun werk deden. We zien een heistel-
ling, het opbrengen van klei dat met een wagen is aan-
gevoerd en mannen die palen aan het punten zijn. De 

Oranjedijk

Door Jan Kaland

Een dijk met koninklijke allure staat vanzelfsprekend ook in hoge kringen in de belangstelling. Napoleon en Karel V 
waren hier en ook de dames en heren van het Huis van Oranje waren kind aan huis. 

M. de Sallieth, Bezichtiging van de Westkappelse dijk door prins Willem V en familie, 1786,  
kopergravure, 27x26 cm; Zelandia Illustrata Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen
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Na de Tweede Wereldoorlog zou Wilhelmina hier terugko-
men. Intussen afgetreden als koningin, kwam zij hier op 24 
november 1948, de Boomplantdag in het kader van de actie 
‘Plant een boom op Walcheren’. Zij plantte de eerste boom 
van het ontworpen bos op het voormalige zuidelijk vroon-
gebied, vlak bij de Kreek. 

Helemaal vlekkeloos verging deze boomplanting niet. Toen 
H.K.H. met een schop in de weer was knapte er iets. Je wilt 
het eigenlijk niet weten, maar wat brak, was het elastiek 
van wat toen haar directoire heette. Als het nu een oranje 
string was geweest, dan had ze daar ongemerkt en onbe-
kommerd uit kunnen stappen, maar met de toen in die krin-
gen gebruikelijke lingerie was dat wat bezwaarlijk. Bege-
leid door een hofdame en in een krampachtige houding 
moest ze zich discreet afzonderen in een bouwkeet. Na een 
geheim gebleven changement zette H.K.H. haar bosbouw-
kundige activiteiten onverdroten voort. 
Het bos kreeg de toepasselijke naam ‘Wilhelminabos’. Deze 
naam is nu vrijwel in de vergetelheid geraakt maar verdient, 
zeker met zo’n avontuurlijke geschiedenis, een rehabilitatie. 

Enkele jaren eerder, op 15 mei 1945, was Wilhelmina’s doch-
ter, prinses Juliana, in Westkapelle. Zij deelde speelgoed uit 
aan de door de oorlog zo getroff en kinderen. 
Nadat Westkapelle en de dijk weer waren herrezen uit het 
oorlogsinferno, leek de Koninklijke belangstelling verdwe-
nen. Toen Juliana koningin was geworden, woonde zij in 
1950 in Den Haag nog wel de première bij van de speelfi lm 
‘De dijk is dicht’, maar Westkapelle zelf liet zij links liggen, 
evenals haar dochter Beatrix. De dijkverzwaring in de jaren 
1986-1988 was zodanig van omvang en impact dat men 
die met goed fatsoen niet kon negeren. Als afgevaardigde 
van het koningshuis bezichtigde prins Claus het indrukwek-
kende dijkwerk. 
De dijk met zijn entourage is nu fraaier dan ooit en biedt 
een zeer aangenaam panorama. Maxima en Willem A., waar 
wachten jullie nog op?

te paard naar den ring gereden. Als prijzen voor de overwin-
naars waren door Z.M. uitgeloofd twee gouden horlogien 
en een gouden ketting. De vorst onderhield zich op zeer 
minzame wijze met verschillende landlieden en trad op een 
hunner toe, met eene cigarenkoker in de hand. Het laat zich 
gemakkelijk begrijpen dat de eenvoudige man, weinig voor-
bereid op eene dergelijke onderscheiding, geen woorden kon 
vinden om Z.M. op gepaste wijze te antwoorden. Verbeeld u 
echter hoe die stomme verbazing klom, toen de Koning hem 
de cigarenkoker, tot het aandenken ten geschenke aanbood.’

De Westkappelse volksmythologie geeft een heel andere 
lezing van deze bijzondere ontmoeting. 
De koning zou, hoog te paard gezeten, nogal geïmpo-
neerd en angstig geworden zijn van de ruwbesnaarde 
Westkapelse dijkwerkers en ringrijders. Hij gaf zijn paard 
de sporen en maakte dat hij wegkwam. Een Westkappels 
lid van het ruiterescorte dacht dat dit onderdeel van de 
ceremonie was. Hij moest immers de koning escorteren en 
daarom probeerde hij deze op zijn boerenpaard te achter-
halen. Toen hij in een dolle daverende galop vlak naast de 
koning wist te komen, riep hij deze bewonderend toe: ‘Dat 
neukt er nogah van deur, confroater'. 
Het was goed dat de krant zijn verslag eindigde met: 'Het 
zal niet noodig zijn hierna nog te verzekeren dat de reeds zoo 
groote ingenomenheid met den geliefden Koning op onbe-
schrijfelijke wijze is toegenomen’.

Het ging 55 jaar duren voor Westkapelle weer op de route 
lag van het Oranjehuis. Op 19 oktober 1917 inspecteerde 
koningin Wilhelmina de in Westkapelle gemobiliseerde 
troepen, dit gecombineerd met een rijtoer over de dijk. 

Koningin Wilhelmina schrijdt langs het Polderhuis en het Kasteel 
van Batavia; 19-10-1917; 
foto J. van den Honert / www.europeana1914-1918.eu

WWW.AANGEENBRUGELECTRO.NL 

WITGOED VERKOOP REPARATIE ONDERDELEN 
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Vuurtorengedicht

Dit gedicht schreef Dorien Maas en zij 
droeg het voor toen zij op 26 september 
2015 samen met haar partner wethouder 
Chris Maas de opening verrichtte van de 
eerste expositie in de vuurtoren, die van 
de amateurkunstenaars. 

Voor veel mensen een kippenvelmoment.

Het Hoge Licht
 
Elke drie tellen zwiept het Hoge Licht
Gaat het glazen oog open en dicht
 
Over het water, een baken voor zee
Over ‘t eiland, vertrouwd bij elke rentree
 
Daken verlicht, als Mondriaans rood
Statig, betrouwbaar, ook in tijden van nood

Vereeuwigd door kunstenaars al 500 jaar
Bindende toren, houdt het dorp bij elkaar
 
Nu lichtend voorbeeld van een nieuw leven
Dat Het Polderhuis aan de toren zal geve

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

PROFCOM-IT 
Voor alles op computergebied! 

Torenstraat 34 
4361CV Westkapelle 
0118-572249 
info@profcom-it.nl 
www.profcom-it.nl  

 

Computers en toebehoren - PC- en laptopreparatie 
Systeem- en netwerkbeheer   

Serious Request Domburg

In de Serious Request-estafette nam Domburg het stokje 
over van Westkapelle. 
Vorig jaar waren we trots op de opbrengst van ruim een 

ton en vooral op de rijkdom aan activiteiten 
en de getoonde saamhorigheid. Maar op 
Domburg kunnen ze het ook. Van alles te 
doen in de kerstweek, gezellig en levendig, 
veel enthousiaste vrijwilligers, vrijgevige 
sponsors en publiek en een recordopbrengst 
die de € 120.000 nadert; een bedrag dat ten 
goede komt aan “the next generation” in oor-

logsgebieden. Zoals altijd was er weer een hartverwar-
mende samenwerking tussen de Walcherse dorpen. Dom-
burg, machtig gaef!  

Agenda

t/m 31 januari 2016: Expositie Openbare lagere School   

 Westkapelle 1844-1944; Polderhuis

20 januari 2016: Nieuwjaarsreceptie Polderhuis met pre- 

 sentatie nieuwe website en nieuw logo 

21 januari 2016: Zing maar mee, 19.30 uur, 

 Kasteel van Batavia

18 februari 2016: Zing maar mee, 19.30 uur, 

 Jeugdgebouw Moria Kerk

1 maart 2016: Start project Centrum Beeldende Kunst;  

 expositie vanaf 6 maart

24 maart 2016: Zing maar mee, 19.30 uur, 

 Brasserie De Fontein

27 maart 2016:  Paasconcert brassband OKK; 

 Tijd en plaats nog niet bekend
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