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Traditiegetrouw wensen alle medewerkers van Het Polderhuis en 
het Polderhuisblad iedereen een in alle opzichten goed en gelukkig 
nieuwjaar en traditiegevoelig doen we dat met een nieuwjaarskaart 
uit de oude doos.
 
Dit nostalgische prentje, met dank geplukt uit de verzameling oude 
ansichtkaarten van wijlen Jan Minderhoud, past goed bij de tijdgeest. 
Overal merk je een romantisch terugverlangen naar de goede oude 
tijd, toen geluk nog heel gewoon heette te zijn. Televisie en radio doen 
daarbij duiten in het doosje met programma’s als Trugkieke, Andere 
tijden en de beste hitlijsten aller tijden. Ook het Polderhuis en het Pol-
derhuisblad ontlenen hun bestaansrecht aan interesse en liefde voor 
geschiedenis en traditie. Heel lovenswaardig allemaal, want kennis 
van de historie maakt ons wijzer over het heden en misschien zelfs 
wel een beetje over de toekomst. Het cultureel erfgoed biedt ons veel 
schoons overal in het rond. En een gedeelde traditie brengt een gevoel 
van harmonie en saamhorigheid. Maar er is ook een keerzijde. Vroeger 
was het niet beter dan nu, verre van dat. Waarom een verheerlijking 
van een gelukzalig verleden dat nooit heeft bestaan? Traditie is onbe-
staanbaar zonder vernieuwing. Het is geen toeval dat de kinderen van 
het jaar 1900 hun nieuwjaarswens overbrengen met een voor die tijd 
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hypermodern voertuig. Tradities die samengaan met discriminatie, 
mishandeling en verminking van mens en dier of die raken aan de vrij-
heid van anderen, die zijn we beter kwijt dan rijk. Koppensnellen en 
de kat uit de ton knuppelen zijn uiteindelijk toch in onbruik geraakt. 
De traditionele rivaliteit tussen Domburg en Westkapelle vernieuwde 
zich tot een vriendschappelijke relatie. De laatste derby Noormannen-
Domburg werd afgesloten met een gezamenlijke feestavond. Daar 
kun je lullig of cynisch over doen, maar het is ook een indicatie voor een 
breed gedeelde voorkeur voor het harmoniemodel. De wereldvrede 
begint op Domburg en op Wasschappel. Amsterdam en Rotterdam en 
de rest van de wereld kunnen nu niet meer achterblijven… 
Onze wens is dat in 2017 zowel het historische besef als de zich alom 
manifesterende hang naar harmonie, vriendschap en optimisme ver-
der gaat uitvloeien. Dat die de woede en hatelijkheid over de wereld 
van nu gaan overspoelen. Dat de culturele en religieuze intolerantie 
en agressie worden ingedamd. ‘When they go low, we go high’, de 
onvolprezen Michelle Obama, zat in de goede richting. 
Dit Polderhuisblad start het nieuwe jaar met de nieuwe huisstijl en 
biedt u, naast nostalgie en wensdromen, een overpeinzing van de voor-
zitter, de toekomstplannen voor het ijzeren torentje en veel wetens-
waardigheden over het Polderhuis en de Westkappelse gemeenschap.
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Van de voorzitter
In dit nummer een 
terugblik op een ener-
verend jaar 2016 en een 
doorkijkje naar 2017.
Ja, enerverend was het 
in het afgelopen jaar. 
De vuurtoren heeft een 
stempel op ons allen 
gedrukt. Verbouw, 
inrichting, exposities 
en een publiek dat daar 
in ruime mate kennis 
van heeft genomen. De 
vuurtoren is een regel-
rechte hit. De vrijwilligers hebben met een aanstekelijk enthou-
siasme hun beste beentje voorgezet. Het publiek is de winnaar.
Succes gaat ook gepaard met groei. En groeien doen we nog 
steeds. De keerzijde ervan is dat het organiserend vermogen 
door zijn grenzen schiet. Dat vernamen we ook, want bij tijd 
en wijle was er gemor. Reden voor het bestuur om dit aan de 
kaak te stellen en om met oplossingen te komen. Deze hebben 
we aan de vrijwilligers voorgelegd op een bijeenkomst ’bij de 
Koster’. In grote lijnen komt het erop neer dat de bestuursleden 
naast besturen ook contact gaan houden met werkgroepen. Er 
zijn coördinatoren benoemd die meer beslissingsbevoegdheid 
gaan krijgen. Vrijwilligers mogen ook zaken aan gaan dragen 
voor de komende jaarbegrotingen. Op deze wijze denken we de 
groei organisatorisch bij te kunnen benen, en blijft de stichting 
van ons allen.
We gaan ook onderzoeken hoe we de jaarlijkse terugloop van 
het publiek in het museum kunnen ombuigen. Want ja, het 
museum is de kern van ons bestaan. Er is al een werkgroep, 
bestaande uit Huib Westerbeke, Henk Kloosterziel en mij-
zelf opgericht om hier handen en voeten aan te geven. In het 
nieuwe jaar zult u daar meer over gaan vernemen.
Hoewel de jaarrekening nog niet is opgesteld, heb ik het gevoel 
dat we financieel wel weer zullen rondkomen. Het bezoek aan 
vuurtoren maakt de lichte teruggang in het museum wel goed. 
Maar de echte uitkomst van onze exploitatie ligt in handen van 
onze penningmeester Peter Huibregtse.
Onze pijlen voor 2017 zijn gericht op het ijzeren torentje, 
het verder uitlijnen van de organisatie en een plan gereed te 
hebben voor de vernieuwing van het museum. We hebben de 
sleutels van het ijzeren torentje, maar de opening was tot nu 

toe nog een brug te ver. De vraag is dan wel: Wat willen we er 
laten zien? Maar nog belangrijker is de vraag of we hiervoor vol-
doende vrijwilligers zullen hebben. We zullen er een hele kluif 
aan hebben, maar we kunnen het publiek dit pareltje niet ont-
houden. De bovenbeschreven nieuwe wijze van werken vraagt 
natuurlijk ook echt aandacht bij de uitvoering. We zullen dat 
dan ook uiterst serieus oppakken, en vrijwilligers en inwoners 
betrekken bij dan wel informeren over de voortgang ervan.
Wat we nog erg moeilijk vinden is het maken van een juist plan 
voor de inrichting van het museum, zodat het publiek weer in 
grotere getale de weg weet te vinden. We zullen daarbij moed 
moeten tonen om anders te durven denken en als het moet het 
mes te zetten in wat er nu is. En dat is erg lastig. Onze probleem-
stelling is dat bezoekers die wel de weg weten te vinden mooie 
dingen schrijven in het gastenboek, maar de realiteit is dat we 
te weinig aantrekkingskracht hebben op diegene die verstek 
laten gaan.
Maar ja, zonder vraagstukken is het leven maar eentonig.

Groetjes 
Jan van Beekhuizen.

Ada van Hoof =  Polderhuis
Zoals velen weten had 
Ada, door persoonlijke 
omstandigheden, een 
forse terugval in 2016.
Een belabberde tijd 
was het voor haar, maar 
gelukkig is ze al weer 
een heel eind uit het 
dal geklommen. Het 
was voor haar de aan-
leiding om het roer om 
te zetten. Eén daarvan 
is dat ze gestopt is als 
bestuurslid van het 
Polderhuis, maar wel 
behouden blijft als 
vrijwilliger.

Met dit besluit is het ook het moment om even terug te kijken.
In 1999 besloot de Rabobank om gesprekken te voeren met 
bewoners en ondernemers van Westkapelle. Doel was om de 
toeristische economie langs de Walcherse kust te versterken. 
En op een bijeenkomst in Herrijst mochten de burgers ideeën 
spuien. Ada en ikzelf waren daar ook en smeden die avond een 
band. Vijf jaar waren we onafscheidelijk en smeedden we de 

Ada van Hoof, de grote animator van het 
Polderhuis; detail foto Jan de Jonge
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plannen voor het Polderhuis. Ada was de creatieve geest en ik 
deed de zakelijke kant. In 2000 bedacht ze een meesterlijke 
zet. We wisten dat tussen wens en realisatie van een museum 
enige jaren arbeid zou gaan zitten. Ze kwam met het idee om 
Wasschappelse dagen te organiseren. Goed voor de onderlinge 
binding en voor de politiek het signaal dat er breed draagvlak 
was in Westkapelle. In de jaren daarna was ze de bron bij alle 
nieuwe ontwikkelingen. Denk dan aan het Polderhuisblad, de 
Heiploeg, woensdag Westkapelle, de mutsen etc. Maar ook 
boeken schrijven, de communicatie, persberichten en subsidie-
land is haar niet vreemd. Kortom een geschenk voor ons dorp.
Ada, namens alle vrijwilligers heel erg bedankt voor het neer-
zetten van het Polderhuis. In Westkapelle is de binding al groot, 
maar jij bent met een nog betere lijm gekomen.
We hopen dat je in je vrijwilligersrol nog veel plezier zult bele-
ven aan het Polderhuis en ons.

Jan van Beekhuizen

Inner Wheel Walcheren steunt Het Polderhuis
Inner Wheel is een inter-
nationale serviceclub van 
betrokken vrouwen die 
staat voor vriendschap, 
het werven van fondsen en 
internationale contacten. 
De afdeling Walcheren van 
Inner Wheel bepaalt jaar-
lijks een regionaal goed 
doel waar ze het volgend 

jaar fondsen voor zullen werven. Zij doen dat o.a. door eigen-
gemaakte spullen te verkopen. Een delegatie van Inner Wheel 
Walcheren bezocht in 2015 het Polderhuis en deed daar mee 
aan NLdoet. En hun ’goede doel’ voor 2016 werd ook in het 
Polderhuis gevonden. Hier was een wens waar nog geen geld 
genoeg voor was: een zogenaamde Touch Table voor educa-
tieve doeleinden. 
Het bleef een tijdje stil, maar ineens kwam het verzoek om een 
cheque in ontvangst te nemen. Dus togen Anneke Huibregtse 
en Huib Westerbeke van het Polderhuis, niet goed wetend wat 
ze konden verwachten, naar de Inner Wheel-vergadering in 
Middelburg. Ze werden daar blij verrast met een cheque voor 
het geweldige bedrag van € 1.750. En daar kwam nog eens € 115 
in contanten bovenop, een bedrag dat op het laatste moment 
was binnengekomen uit de verkoop van kaneelbrokken. In 
totaal dus € 1.865,-. Een prachtig bedrag waarmee Ada van Hoof 
inmiddels begonnen is het project Touch Table op te starten. 
Mede dank zij Inner Wheel kan de groep educatie nu beschik-
ken over de gewenste apparatuur.
Inner Wheel Walcheren, nogmaals hartelijk dank voor dit 
prachtige resultaat!

Foto-expositie ’Tijdsbeeld van Westkapelle, in perspectief 
en vogelvlucht’; 11 maart t/m 21 mei 2017 Museumcafé Het 
Polderhuis
De in Middelburg geboren Jacqueline Midavaine (*1941) is 
begonnen als fotojournaliste bij een klein persbureau. Samen 
met haar man Anton Slagboom besluit ze over te stappen op 
fotografie vanuit de lucht. Ze zijn pioniers op dit gebied. Aan-
vankelijk huren ze een vliegtuig, later schaffen ze een eigen 
vliegtuig aan om sneller ter plekke te zijn. Wie kent niet de 
naam Slagboom en Peeters die altijd onder hun foto’s staat.
Speciaal voor deze expositie zal Jacqueline uit haar archief een 
selectie maken van foto’s die betrekking hebben op Westka-
pelle, o.a. van dijkwerkers in de jaren zestig van de vorige eeuw. 
Een veelbelovend en tot nieuwsgierigheid stemmend project!

Nieuw initiatief: CreAda
Ada van Hoof is synoniem aan plannen maken, ontwikkelen, 
anderen enthousiast maken om ook creatief te worden. Iets 
nieuws is CreAda, waaronder een veelheid aan activiteiten 
valt. De meest opvallende is de BakVis, een opgeknapte oude 
vis-fietskar, een soort pipowagen die bij evenementen dienst 
gaat doen als rijdende kraam voor de verkoop van Ada’s eigen 
gemaakte tassen, de HappyBags, een recycleproject. De BakVis 
is ook een spelletjeskar met 10 buitenspelletjes voor jong en 
oud. 
Kijk ook eens op de website www.creadawestkapelle.nl met o.a. 
dierenverhalen die verdacht veel lijken op mensenverhalen. 
Verder is Ada bezig om een groep mensen te ‘verzamelen’ die 
thuis creatief bezig zijn en producten maken voor de verkoop 
op de Home Made Markt. Op een Home Made Markt kunnen 
hobbyisten hun producten aan het publiek laten zien en verko-
pen vanuit een eigen klein ministalletje, bijv. Een tuintafel met 
parasol, een fietskar of bolderkar of versierde aanhangwagen. 
Bij voldoende belangstelling kunnen ook kramen gehuurd en 
gedeeld worden. De opzet is om de kosten zo laag mogelijk 
te houden. Er is ook een kleinschalige vorm, de Home Made 
Minimarkt, met 4 tot 5 aanbieders per keer. Deze minimark-
ten kunnen op verschillende locaties plaatsvinden. CreAda zal 
indien mogelijke aansluiten bij de evenementen op Woensdag 
Westkapelle.
Hebt u belangstelling om mee te doen, of wilt u iets dergelijks 
aanbieden in uw bedrijf op speciale dagen, neem dan contact op 
met CreAda. E-mail: adacreada@gmail.com, tel. 06-42442774.

Donderdag Doedag
Stille donderdagen in de winter? Niet in het Polderhuis. Van 
januari t/m april is het Museumcafé elke donderdag de plek 
waar je naar toe gaat om anderen te ontmoeten. Elke donder-

Creatief handwerk 
Tassen van recycle materiaal (kledingstukken, beukjes, 
knopen, kralen, lapjes, riemen, wol, kant etc.) 
Knuffelpoppen Guusje  
Op bestelling: Bordspellen (o.a. over de dijk, de 
vuurtoren, cultuur)  
Kon. Julianastraat 19, Westkapelle 
adacreada@gmail.com / 0642442774 

WWW.AANGEENBRUGELECTRO.NL 

WITGOED VERKOOP REPARATIE ONDERDELEN 
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dag is er iets leuks te doen, te bekijken, iets om naar te luiste-
ren, iets nieuws te leren. Alle activiteiten zijn openbaar, voor 
jong en oud, vrijwilliger en niet-vrijwilliger. Deze middagen 
worden aangeboden door CreAda, in samenwerking met het 
Polderhuis. 
Toegang gratis, koffie en thee € 1,50.

Elke 1e donderdag is het Vertel- en kijkmiddag met steeds een 
ander onderwerp.

Op 5 januari werd de bibliotheek van het Polderhuis 
gepresenteerd. 
Op 2 februari vertelt Adrie Provoost over de dijk. Hij laat daar-
bij een aantal bijzondere foto’s zien.
Op 2 maart gaat de bibliotheek weer open. Dan staan dag-
boeken, brieven en andere documenten centraal.
Op 6 april is Adrie Provoost weer present om te vertellen over 
de torens en de torenplannen.

Elke 2e donderdag van de maand is er ruimte voor de CreaClub. 
Kaarten maken, breien, haken, fimoklei, stof schilderen en nog 
veel meer. Deelnemers nemen hun eigen materiaal mee. Zelf 
gemaakte spullen mogen ook verkocht worden aan het publiek.
Elke 3e donderdag van de maand is voor Digitale handigheidjes.
Voor iedereen, Westkappelaars, vrijwilligers, aspirant-vrijwil-
ligers, museumbezoekers. Elke maand een ander programma 
zoals werken met Word, Paint, PowerPoint, foto’s bewerken, 
werken met I-Pad, internetten, thuisbankieren. 
Elke 4e donderdag is voor de Mutsen. 
De Mutsen breien en haken en naaien. Ze maken knuffels, 
sokken, dassen, omslagdoeken, mutsen, wanten, babyspulle-
tjes zoals een slabbetje of een speendoekje. De Mutsen breien 
zelfs op bestelling. De Mutsenproducten worden verkocht en de 
opbrengst is voor het Polderhuis. In 2016 hebben zij zo € 400,- 
verdiend en dat geld is gelegd bij het bedrag van Inner Wheel 
en bestemd voor de Touch Table. Hebt u zin om aan en mee te 
haken. Kom naar de clubmiddag en schuif aan. Hebt u wol of 
katoen over? De Mutsen ontvangen dat graag. 

Boerengoed
Tijdens evenementen in en rondom het Polderhuis is er een 
levendige handel in boerengoed, een mooie inkomstenbron 
voor het Polderhuis. Ook in de vorige zomer is er veel verkocht. 
Maar het verkoopteam kan nog van alles gebruiken, dus als u 
nog boerengoed zomaar ergens hebt liggen, dan kunt u daar 
het Polderhuis mee helpen. Aanbiedingen aan de balie van het 
museum of met een mail aan info@polderhuiswestkapelle.nl. 

Agenda
- 19 januari 2017: Zing maar mee, jubileumavond, 19.30 uur, 

Westkapelle Herrijst.
- 20 januari 2017: Nieuwjaarsreceptie Het Polderhuis, 19.30 

uur, Polderhuis
- 31 januari 2017: Open repetitie brassband OKK, in het 

kader van de actie Heel Veere Speelt, 19.30 uur, Westka-
pelle Herrijst

- 2 februari 2017: Lezing van Hans Jongepier over de West-
kappelse veld- en straatnamen, georganiseerd door 
de Stichting Cultuurbehoud Westkapelle, 19.30 uur, 
Polderhuis

- 11 februari 2017: Snertconcert brassband OKK, 16 uur, loca-
tie nog niet bekend.

- 16 februari 2017: Zing maar mee, 19.30 uur, Kasteel van 
Batavia.

- 23 maart 2017: Zing 
maar mee, 19.30 uur, Bij 
de Koster.

- 25 maart 2017: Kinder-
concert brassband OKK, 
16 uur, Westkapelle 
Herrijst.

- 25 maart 2017: Uitvoering Westkappels Koor met een 
gastoptreden van het Volendams Vocaal Ensemble.

Foto B. Lukkien / Nederlands Openluchtmuseum
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Voor een werkbaar idee zijn 
we even wezen buurten bij 
de vuurtoren van Breskens, 
die bij de collega’s daar in 
beheer (en zelfs in eigen-
dom) is. Het was de moeite 
waard om te zien wat daar 
op een vergelijkbare kleine 
oppervlakte aan voorzie-
ningen is gemaakt: een 
glazen entree, een balie 
met een kassa en verkoop 
en vele attributen uit het 
maritieme wereldje en op 
de verschillende verdiepin-
gen een aantal vitrines met 
lampen en lichten enz.

Het is de bedoeling om dit ook bij ons zo te gaan maken, zodat de 
bediening enigszins beschut kan posten; de gebruikelijke balie-
functies worden hier geconcentreerd. Daarnaast zijn we nog op 
zoek naar toonbare attributen, foto’s, posters en wat dies meer zij. 
Ook zouden we graag aanvulling hebben op de bestaande groep 
torenwachters van de vuurtoren; afhankelijk van de opgave gaan 
we er van uit dat we tussen april en november bijv. starten met 
openstelling op twee dagdelen per week, waardoor vrijwilligers 
bijv. eens per maand aan de beurt zijn. En wat moet daarbij 
gebeuren: kaartverkoop achter de balie en een verhaaltje -vanuit 
een handleiding- boven op het bordes.

Daarvoor onze oproep: 
hebt u toonbaar materiaal of bent u in de gelegenheid om mee te 
doen aan de personele bezetting van het IJzeren Torentje graag 
een berichtje op: vuurtorens@polderhuiswestkapelle.nl of een 
belletje naar 06-37477676. We zijn benieuwd.

Binnen het Polderhuis is in eerder stadium al gesproken over de 
wetenswaardigheden in het gehele gebied die rondom Westka-
pelle de moeite waard zijn om getoond te worden. Natuurlijk valt 
daar de omgeving van het IJzeren Torentje ook onder. Een pano-
ramisch uitzicht -vanaf het bordes- biedt contact met de zee, de 
dijk en het Vroon met elk hun specialiteiten: scheepvaart, stran-
dingen, dijkbouw en zilte natuur laat de bezoeker -terug op het 
asfalt- in opperste verbazing achter. 

Het zijn juist deze verschillende aspecten waarvan we het de 
moeite vinden om ze voor het publiek nader beleefbaar te 
maken. Wordt er in de vuurtoren een compleet programma met 
tentoonstellingen en museale activiteiten georganiseerd, het zal 
hier met name om het beleven van het uitzicht in de omgeving 
gaan. Dat we onderweg op de verdiepingen de wanden gaan 
gebruiken voor posters en foto’s en wat aanverwante artikelen 
is het uiteindelijke doel van deze operatie. En daar gaan we een 
beperkte verbouwing van de inrichting voor uitvoeren.

De IJzeren Toren gaat open voor het publiek

door Adrie Provoost

In 2017 wordt het IJzeren Torentje opengesteld voor het publiek; het Polderhuis is bezig met de voorbereidingen en zal de komende 
maanden hier verder mee gaan. Ook komt er een verzoek voor extra suppoosten en torenwachters.

Dijk met ijzeren toren in vogelvlucht 2013; Beeldarchief Rijkswaterstaat

Vroonwegeling 2 • Westkapelle

• Handgereedschappen • Elektrische gereedschappen • Slijpschijven
Olieproducten • Klimmaterialen • Lasapparatuur

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
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te dansen, muziek te maken, in de duinen te liggen, naar het strand 
te gaan, weer vrolijk te kunnen zijn na de nare jaren van de Duitse 
bezetting. Het is die week prachtig weer en iedere dag geven ze 
concertjes in de open lucht voor de bevolking. Ook organiseren ze 
een kampvuur op het strand, waarbij natuurlijk ook muziek wordt 
gemaakt.
Maar het hoogtepunt is de dag dat ze op het strand spelletjes en 
wedstrijdjes organiseren voor de Westkappelse jeugd. Van het 
opgehaalde geld hebben ze leuke prijsjes gekocht voor de kinde-
ren. Het wordt een vrolijke, feestelijke dag en de prijsuitreiking 
vindt ’s avonds plaats in De Valk. Daar wordt voor de Westkappelse 
bevolking een feestavond georganiseerd met muziek en dans. Het 
orkestje van Jenny Butner zorgt voor de muzikale omlijsting. Hans 
Leyssius herinnert zich de ongedwongen sfeer die er heerst, ieder-
een is vrolijk en vooral het dansen van de vrouwen in klederdracht 
met hun zwierige rokken maakt grote indruk op de jongelui. Dat 
hebben ze nog nooit gezien. Olaf Viruly speelt de sterren van de 
hemel op de piano en alle meisjes worden in die week verliefd op 
hem. Maar aan alles komt een eind, ook aan deze bijzondere week, 
alleen de herinneringen blijven. Later is hij samen met zijn ouders 
nog enkele keren terug geweest naar De Valk. Ze logeerden dan in 
Vlissingen. Tot zover zijn verhaal. 

Zowel Hans Leyssius als wij zijn erg benieuwd of er nog Westkappe-
laars zijn die hier herinneringen aan hebben, die misschien hebben 
meegedaan aan de spelletjes en wedstrijdjes. Schrijf die herinne-
ringen op en mail ze naar: redactie@polderhuiswestkapelle.nl 

Hans Leyssius is bevriend met Olaf Viruly, de zoon van Jons Viruly 
en samen volgen ze muzieklessen in Breda op de muziekschool van 
Jenny Butner. Hans speelt accordeon, gitaar en banjo, Olaf piano. 
Jenny Butner is familie van de Viruly’s en heeft gehoord van de ver-
woesting van Westkapelle, welke gevolgen dit heeft voor de bevol-
king en ook voor het culturele leven. De fanfare heeft geen instru-
menten, de bibliotheek heeft geen boeken, de kinderen hebben 
geen speelgoed. Ze besluit om samen met haar leerlingen iets te 
doen voor het dorp. Die leerlingen zijn dan ongeveer 16, 17 jaar en 
hebben zelf door de oorlog ook een nare tijd achter de rug. Ze halen 
geld op, nemen spullen mee en willen door het maken van muziek 
weer wat vrolijkheid brengen in het verwoeste dorp.

In de tweede helft van juli 1949 komen de jongens en meisjes 
samen met Jenny Butner vanuit Breda aan in De Valk met accorde-
ons, gitaren en banjo’s. Ze worden hartelijk ontvangen door Tine 
en Mine de Vos, die de leiding van De Valk hebben overgenomen 
van Mine van Mill. 
Hij herinnert zich 
dat ook Charley 
Toorop aanwezig 
is in De Valk. Haar 
eerste bezoek 
aan Westkapelle 
na de oorlog. Het 
hotel is pas in 1947 
gereed gekomen 
en heropend. Het 
is het begin van 
een fantastische 
week voor de jon-
gelui, waarin ook 
het gevoel van 
weer vrij zijn een 
grote rol speelt. 
Vrij om te zingen, 

Herinneringen aan Jenny Butner en haar orkestje

Opgetekend door Ans Dingemanse-Dieleman

Een tijdje geleden werd het Polderhuis benaderd door Hans Leyssius, inmiddels bijna 85 jaar, die graag zijn herinneringen wilde vertellen 
aan de tijd dat hij met het muziekclubje van Jenny Butner naar Westkapelle kwam en logeerde in De Valk ten tijde van de wederopbouw. 
Op hem en zijn medemuzikanten had dit verblijf in Westkapelle een onuitwisbare indruk gemaakt. Jenny Butner was een markante per-
soonlijkheid, ze was muzieklerares, had een mannelijke uitstraling, reed op een Harley Davidson en had een bijzonder autootje, nl. een 
Messerschmitt. Ans Dingemanse weet zich nog goed te herinneren dat Jenny Butner in de jaren vijftig iedere zomer met een groepje muzi-
kanten naar Westkapelle kwam. Ze heeft enkele malen met de heer Leyssius gesproken en zijn herinneringen opgeschreven. Ook heeft hij 
enkele foto’s van dit verblijf ter beschikking gesteld. Hier volgt zijn verhaal.

De foto’s zijn genomen op het Middendorp, bij de noodschool. De man met de grote hoed, op één foto met 
gitaar, is Hans Leyssius. De jongen naast en achter hem, met de witte sjaal, is Olaf Viruly. Wie herkent andere 
mensen op de foto’s?
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Berichten uit de samenleving

70 jaar Vrouwen van Nu, 
afdeling Westkapelle
Na de oorlog, in 1947, werd deze vereniging opgericht als 
’Nederlandse Bond van Plattelandsvrouwen’. Omdat deze 
vrouwenorganisatie in 2017 70 jaar bestaat, schenkt zij de 
bevolking van Westkapelle een ’Social Sofa’. Dit is een beton-
nen bank die beplakt wordt met mozaïekstukjes.
Het plakken gebeurt vanaf januari t/m april, op maandag-, 
woensdag- en donderdagmiddag van 13.30 uur tot 15.30 uur 
en dinsdagavond van 19.00 uur tot 21.00 uur, bij de firma 
Dominicus, Oude Zandweg 2 in Westkapelle. Ook enkele 
kinderen van de groepen 5 t/m 8 gaan daarbij helpen op de 
woensdagmiddagen.
Wilt u meedoen met de plaksessies en in de donkere winter-
dagen een gezellige middag/avond hebben, help dan mee 
om de ’Social Sofa’ echt een sociaal gebeuren te maken van 
héél Westkapelle!

U kunt zich aanmelden bij Dieneke Huibregtse, Zuidstraat 
47, 0118-571374, E: dieneke@ahdw.nl .
Het thema van deze bank is ontmoeten en verbinden. Dit 
thema komt, samen met de naam van en enkele motieven 
die betrekking hebben op de vereniging op de bank te staan. 
Ook hebben leerlingen van de groepen 5 t/m 8 van de beide 
scholen aan een ontwerpwedstrijd meegedaan. De tekenin-
gen van de winnaars komen ook op de bank.
Als de Social Sofa klaar is brengt de firma Dominicus de bank 
naar de Markt en wordt hij overgedragen aan de Dorpsraad 
voor de inwoners van Westkapelle.

Meer verenigingsjubilea 
Westkapelle heeft een rijk sociaal-cultureel leven, dankzij 
de vele verenigingen. Jaarlijks zijn er wel een paar verenigin-
gen die een jubileum te vieren hebben. De Vrouwen van Nu 
worden dit jaar 70 en er zijn in het voor ons liggende jaar nog 
enkele verenigingsjubilea. 

De biljartvereni-
ging De Vuurto-
ren, tegenwoordig 
actief in het Kas-
teel van Batavia, is 
opgericht in 1957 
en caramboleert 
dus al 60 jaar.
Belangrijk voor het in stand houden van ons cultureel erf-
goed zijn de Westkappelse Ringrijdersvereniging en de Gaai-
schieters en in verenigingsverband doen zij dat al resp. 40 en 
35 jaar. Ook de Open Tafel voor Ouderen en de Wereldwinkel 
Westkapelle bestaan 35 jaar. 
De Dorpsraad is opgericht toen Westkapelle geen zelfstan-
dige gemeente meer was; dat was in 1997 dus al weer 20 jaar 
geleden. 
Alle verenigingen van harte gefeliciteerd met hun jubileum 
men dat we er allemaal ’nog lange getuuge van moge wizze’.

Veld- en straatnamen in Westkapelle

Bloedakker, Bartstraat, Bazienstraat. Bijzondere veld- en 
straatnamen in Westkapelle die allemaal een eigen geschie-
denis en achtergrond hebben. 
Onder het motto Van den Bloedakker tot Turck vertelt Hans 
Jongepier, bestuurslid van der Stichting Cultuurbehoud 
Westkapelle en archeoloog van de Stichting Cultureel Erf-
goed Zeeland, daar meer over. 
Tijd: donderdag 2 februari 2017, 19.30 uur. 
Plaats: Museumcafé van Het Polderhuis

Idee voor de ’Social Sofa’; foto Vrouwen van Nu

Hoek Bartstraat-Noordstraat 1938; Familiearchief Jozien Slabber
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Johan den Hollander en Ruud 
Murk - De Walcherse noodboer-
derijen en gedenkstenen in 
wederopbouwboerderijen.
Voorjaar 1946. De dijken zijn 
dicht, maar de Walcherse lan-
derijen zijn nog doordrenkt 
van het zoute zeewater en 
de boerderijen zijn voor een 
groot deel onherstelbaar 
beschadigd, Toch moet er 
voedsel geproduceerd wor-
den, voor Walcheren zelf maar 
ook voor de rest van Nederland dat gehavend en be-
rooid uit de oorlog is gekomen. 
Hangende de definitieve nieuw- en vernieuwbouw van de 
boerderijen begint men in 1946 op Walcheren met de bouw 
van agrarische noodvoorzieningen. In totaal zullen er zo’n 200 
noodboerderijen komen, waarmee de boerengezinnen kunnen 
terugkomen om de drooggevallen gronden weer te bewerken 
en te oogsten. 

In dit boek wordt de geschiedenis van deze noodboerderijen, 
de planning en de realisatie ervan uiteengezet. In de loop van 
de jaren zijn veel noodboerderijen verdwenen, maar er staan er 
ook nog een heleboel. Het boek vertelt over de afbraak, maar 
bevat tevens een inventarisatie en beschrijving van alle nog 
overgebleven noodboerderijen, dit gecompleteerd met een 
veelheid aan foto’s. 
Ook in Westkapelle heeft een noodboerderij gestaan en ook 
die krijgt de nodige aandacht. Deze noodboerderij stond iets 
noordelijk van de molen, waar nu de Kon. Wilhelminastraat is 
en werd bewoond door Kornelis Minderhoud en zijn gezin. 

In het boek staat dat de bewoners later naar Canada emigreer-
den maar dat is waarschijnlijk een misverstand. Want naar onze 
informatie zocht de fam. Minderhoud het dichter bij de geboor-
tegrond; via Gapinge kwamen ze terecht op het hof Molenbaix 
te Grijpskerke. 
Niet alleen de noodboerderijen, ook de opvolgers ervan krijgen 
aandacht, de wederopbouwboerderijen met de ingemetselde 
gedenkstenen met de Nederlandse leeuw. 
Ook hiervan een inventarisatie en veel foto’s; jammer dat daar-
bij de Westkappelse wederopbouwboerderij op de hoek Noord-
kerkepad-Kerkeweg over het hoofd is gezien. 

Het boek bevat veel informatie en is daarmee een waardevolle 
bijdrage aan de Walcherse geschiedenis. Het ziet er mooi ver-
zorgd uit, fraai, rijk geïllustreerd, stevig en duurzaam uitge-
voerd. Kortom een lezens- en koopwaardig boek. Te koop in het 
Polderhuis.

Lezenswaardig

De “lêege weitjes” anno 1955 met links van de molen de noodboerderij; 
collectie Jan Minderhoud
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