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Tijdloos 
In het vroege voorjaar, na alle verbouwingsstress, is een welda-
dige rust neergedaald over Het Polderhuis, over Westkapelle 
en, als je landelijke pers moet geloven, over heel Zeeland. 
Wees er blij mee en zuinig op. De rust is ons “unique selling 
point”. Het Polderhuisblad dobbert mee op het tijdloze en –
toegegeven-, soms wat saaie ritme van alledag. 
De ongetwijfeld weer hectische zomer is niet ver meer. Geniet 
nu van de lentewind, die vaart langs zee en dijk en duin.
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Polderhuis 2.0
Met veel plezier en voldoening kijken we terug op de feestelijke 
heropening van het Polderhuis op 8 februari 2019. Het resultaat 
van het werk van de vele vrijwilligers is dat we vreugdevol en trots 
een geheel nieuw museum kunnen presenteren aan inwoners, toe-
risten en alle andere belangstellenden. Dank aan iedereen die zich 
op welke manier dan ook voor het Polderhuis heeft ingespannen.
Vele Westkappelaars hebben gebruik gemaakt van de beschik-
baar gestelde gratis entreebewijzen en dat heeft ook geleid tot 
veel positieve reacties. 
Het Polderhuis, ’me stae an’ voor de komende jaren.

Organisatieveranderingen Polderhuis
Door de vernieu-
wing van het Pol-
derhuis en ook door 
de steeds toene-
mende drukte in 
het museumcafé en 
op het terras wordt 
het onmogelijk om 
het Polderhuisbe-
drijf alleen met vrij-
willigers te runnen. 
Sinds enige tijd 
hebben we dan ook 
enkele medewer-
kers in dienst. 
Maar we kunnen 
nog meer hulp 
gebruiken. 

Daarnaast beraadt het bestuur zich op de invulling van de functie 
van museumconservator. Dit werk gebeurt momenteel door een 
tijdelijke werkgroep waarin Huib Westerbeke, Ivo van Beekhuizen, 
Toos van Dalen en Ada van Hoof samenwerken. In de toekomst 
zullen voor het hiermee samenhangende werk en voorbereidin-
gen meer en andere mensen nodig zijn. 
Mensen die hiervoor interesse hebben kunnen zich voor informa-
tie en/of aanmelding wenden tot Ivo van Beekhuizen, 
info@polderhuiswestkapelle.nl. 

Exposities Cultuurmuur in het museumcafé
Tot 12 april 2019 is te zien de expositie ’Westkapelle en haar kerken, 
toen en nu’. 
Deze tentoonstelling wordt op 19 april 2019 gevolgd door een 

andere, gewijd aan de 111 jaar lange geschiedenis en de activiteiten 
van de muziekvereniging OKK. Hierover meer elders in dit blad. 
In de zomermaanden is er in het museumcafé een kunstexposi-
tie. Op vrijdag 28 juni 2019 is de opening van de tentoonstelling 
’Zeeuwse Zaken’, met schilderijen van Zeeuwse kunstenaars. 
En natuurlijk zijn op de bovenverdieping van het museum het hele 
jaar nog de schilderijen en foto’s van Albert Depré te bewonderen. 

Expositie vuurtoren: 
Adri Karman - van illustrator tot kunstschilder

Van 1 april t/m 21 juni 2019 is een expositie van Adri Karman te 
bezichtigen in vuurtoren ‘t Hoge Licht. Het werk van Adri Karman 
bestaat uit illustratieve aquarellen van vogels, olieverfschilderijen 
van zee- en strandgezichten en stillevens. 

Al sinds zijn vroegste jeugd is Adri Karman (Colijnsplaat 1946) 
geboeid door de natuur.
Het Noord-Bevelandse landschap met zijn weidse polders, zeedijk 
langs de Oosterschelde, inlagen en rijk vogelleven, is inmiddels 
een deel   van zijn leven geworden. Uit het gevoel   verbonden te 
zijn met dit stukje Zeeland ontstaat de inspiratie voor zijn werk als 
kunstenaar.
Al op de lagere school   werd, naast zijn belangstelling voor de 
natuur, zijn aanleg voor tekenen duidelijk. De combinatie natuur 
en tekenen is tot op de dag van vandaag de belangrijkste pijler van 
zijn werk. Aanvankelijk werd Adri huisschilder. Tot hij in de jaren 
tachtig van de vorige eeuw, het tekenen weer oppakte. Van liever-
lee groeide de belangstelling voor zijn werk. In 2000 vestigde hij 
zich als zelfstandig illustrator met als hoofdonderwerp de natuur.
Het Zeeuws Landschap, de provincie Zeeland, de PZC en vele ande-
ren, maakten jarenlang  gebruik van zijn werk. Voor de bijlage ’Bui-
tengebied’ van de PZC verzorgde hij van 1998 tot 2011 wekelijks de 
tekst en illustraties onder o.a. de titels: ’Polderpeil’, ’Tuintje van…’ 
en ’Beestachtig’. Met deze artikelen oogstte hij veel succes.
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Oude klompen
Het Polderhuis organiseert komende zomer weer diverse kinder-
activiteiten, waarvoor we op zoek zijn naar klompen. Het maakt 
niet uit of het links of rechts is, oud, nieuw, versleten, met een gat 
of wat dan ook... ze zijn welkom! Graag afgeven in het Polderhuis.
 
Polderhuisactiviteiten
Kijk voor meer informatie, activiteiten en evenementen van het 
Polderhuis op de website www.polderhuiswestkapelle.nl

Openingstijden vanaf 1 april
Museum Het Polderhuis: 
Dagelijks:  van 10 tot 17 uur

Vuurtoren ’t Hoge Licht:
Dinsdag:  18.00-20.00 uur
Woensdag:  13.00-16.00 uur. 
  In juli en augustus geopend van 11.00-16.00 uur.
Donderdag:  18.00-20.00 uur
Zaterdag:  13.00-16.00 uur.  
  In juli en augustus geopend van 11.00-16.00 uur

IJzeren toren:
Woensdag, Zaterdag, Zondag
  13.00-16.00 uur

Beide torens zijn gesloten bij storm of slecht weer.

Inmiddels is het illustratieve werk uitgebreid met het schilde-
ren van vooral Zeeuwse landschappen, zee- en strandgezichten, 
meestal in olieverf of gemengde techniek. Recent is daar de fasci-
natie voor het stilleven bijgekomen. Hierbij laat Adri zich inspire-
ren door de Groningse meester van het stilleven Henk Helmantel. 
Alle getoonde werken zijn te koop.

Bijzonder museumobject
Het Polderhuis verhaalt over 
de geschiedenis van Westka-
pelle en de dijk. Om het ver-
haal te illustreren beschikt het 
museum over diverse bijzon-
dere voorwerpen. In bruikleen 
van het Zeeuws Museum kreeg 
het Polderhuis een stenen 
drinkkan, een soort bierpul, die 
is gevonden 
tijdens werkzaamheden aan 
de dijk in 1682. Gewoon onder-
houd was het niet, dat werk in 
1682, want tijdens een zware storm was op het zuideinde van de 
dijk, bij de aansluiting met het duin, een gat geslagen, waardoor 
gedurende meerdere getijden massa’s zeewater het eiland bin-
nenkwamen. De plaats van het dijkgat moet je anno 2019 zoeken 
ongeveer bij de bunker in zee voor het badstrand.
Bij het grondverzet om het dijkgat te dichten stuitten de diekers 
op de bierkan, gemaakt van steen, 33 cm. hoog en met een tinnen 
deksel. In het midden staat een medaillon van een wapenschild 
met een gekroonde tudorroos.
Rondom het wapen, in het midden van de 
beker, staat een inscriptie van de tekst:
Philips Lomoeijt. D. Z) W.H.
end Iocheillna Buck.
sin husfray 1588

Met enige fantasie kun je 
bedenken dat de drinkkan 
heeft toebehoord aan, of mis-
schien wel een huwelijksca-
deau was voor, een 16e-eeuwse 
edelman en zijn vrouw. De heer 
van Westkapelle in die tijd was prins 
Maurits, de zoon van Willem van Oranje en 
Anna van Saksen. Tegelijkertijd was deze ook stadhouder van Hol-
land en Zeeland en ook markies van Veere. 
Mogelijk bestond er enige connectie tussen de toenmalige adel-
lijke mannen en vrouwen die in en om Westkapelle de lakens uit-
deelden. Een mooi onderwerp voor verdere studie. 

Markt 91, 4361 AE Westkapelle, 0118-571482 
www.brasseriedetijd.nl 
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Op 16 september 1935, in de haven van Londen, stond de 32-jarige 
kapitein Hendrik Bakker uit Groningen op de brug van zijn coaster 
Kalba en gaf het bevel om uit te varen. Een week daarvoor had hij 
zijn vrouw Jantje Bakker-Kallenkoot en zijn dochter, die normaal 
meevoeren op de Kalba, moeten achterlaten in het ziekenhuis van 
Southampton. Het zesjarige kind had een blindendarmontste-
king. 
De Kalba was een pas vier jaar oud motorschip, maar toch ook nog 
uitgerust met zeilen. De naam van het schip was afgeleid van de 
naam van kapiteinsvrouw en die van hemzelf: Kallenkoot-Bakker. 
De bemanning bestond, naast de kapitein uit stuurman S. Bolt, de 
matrozen J.C. Bonninga en K. Brandt en de scheepskok K. Boender. 
De Kalba ging zonder lading en ook zonder ballast met een halfge-
reefd zeil en een snelheid van 8 knopen op weg naar Antwerpen. 
Het weer was redelijk, maar de weerverwachting was onheilspel-
lend. In de loop van de avond, toen het schip nog onder de Britse 

kust voer, ging het steeds harder waaien. Omstreeks half 10 was de 
zuidwestenwind aangewakkerd tot een storm. Het kleine schip had 
het moeilijk door de zware zeegang en na wat wikken en wegen 
besloot Bakker terug te keren naar Londen. Maar de Kalba dreigde 
op drift te raken en uit angst op een zandbank in de monding van 
de Thames te verzeilen, koos hij na een uur ploeteren toch weer 
zee. Het zeil werd gestreken maar de ongeladen en ongeballaste 
Kalba bleef moeilijk te besturen en de bemanning had de koers 
niet meer in de hand. De gehele nacht was het schip, zoals dat zo 
mooi heet, een speelbal van de elementen, maar wonder boven 
wonder ging het toch in de goede richting. Omstreeks 4 uur in de 
ochtend toonden zich aan de horizon onverwacht herhaaldelijk 
drie lange lichtflitsen, het morseteken voor de letter O, onmisken-
baar de vuurtoren van Oostende. De zeelieden kregen hoop dat ze 
een Belgische haven konden bereiken, maar de Kalba dreef hevig 
slingerend verder af in de richting van de Zeeuwse kust.  Westka-

De tragedie van Kalba

door Jan Kaland

De Kalba op het Domburgse strand; collectie Zeeuws Archief, MdbZA_299_395

Vele scheepsrampen hebben zich voor de Westkappelse kust voltrokken. Legendarisch is het ’viegeschip’ met officieel de sprook-
jesachtige naam Queen of the Isles. Ook het vergaan van de City of Benares en de Pride of the West en, van later datum, de stran-
dingen van de Achilles, de Pax en de Benares zijn in het collectieve geheugen gegrift. Bijna vergeten is de helletocht van de kleine 
kustvaarder Kalba in september 1935, die eindigde op het strand voor Domburg.

Willebrordstraat 15 

4361 CN Westkapelle

Adrie 

Huibregtse

M: 06 - 30 82 62 58 | E: info@a3h.nl  | W: www.a3h.nlde winkel van alles! 
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pelle kwam in zicht en dan moet je altijd extra op je hoede zijn. Om 
nog enigszins controle te houden werden sleepankers uitgewor-
pen, maar ook dat bood weinig verbetering. Het bakboordanker 
ging verloren en de bemanning vreesde dat de ontoombare Kalba 
ten onder zou gaan. Een ieder wendde de noodvlag aan en vuur-
pijlen gingen de lucht in, maar hulp of redding was niet nabij. De 
kapitein wist niets beters te doen dan de reddingssloep te strijken 
en zijn schip aan zijn lot over te laten. Alle vijf de opvarenden ver-
lieten hun schip. 
Maar in de reddingsboot kwamen de mannen van de regen in 
de drup. De boot sloeg om, tot twee maal toe, maar kon met veel 
moeite toch weer recht worden gezet. Meer dan een uur duurde 
de strijd met de golven. Aanvankelijk konden vier mannen roeien, 
maar toen ze ook enkele riemen kwijt raakten, 
werd de toestand hopeloos. Zo ging het bootje 
gestuwd door de branding op de wrede Westk-
appelse zeedijk af. 
De strijd van de Kalba was voor de dijkbewo-
ners natuurlijk niet onopgemerkt gebleven. 
De torenwachters Bram Waterman en Bertus 
Postma werden gewaarschuwd. Die herkenden 
het noodsignaal en vroegen telegrafisch assis-
tentie van een reddingsboot en een sleepboot. 
Een grote groep Westkappelaars stond op de 
dijk om hulp te bieden, zodra dat mogelijk 
was. De sloep was intussen het ijzeren torentje 
gepasseerd en naderde de glooiing steeds dich-
ter. Matroos Bonninga droeg een zwemvest en 
hij zag een kans op redding door in zee te sprin-
gen. Inderdaad wist hij levend op de dijk te geraken. Het bootje 
met de overige vier mannen maakte veel water en kapseisde voor 
de derde keer. De mannen wisten op de omgekeerde boot te klim-
men en uiteindelijk sloeg die te pletter tegen een paalhoofd. Kapi-
tein Hendrik Bakker sloeg tegen de stenen aan en dat werd hem 
fataal. De drie anderen, Bolt, Brandt en Boender zaten bekneld in 
het paalhoofd. Maar de mannen op de glooiing waren er ook nog. 
Met kunst en vliegwerk slaagden ze er in de zeelui op de kant te 
slepen. Scheepskok Boender had bloedende verwondingen 
in het gezicht opgelopen. De dorpsarts Huijgens verleende 
eerste hulp en de kok werd opgenomen in het als noodzie-
kenhuis dienende Kasteel van Batavia. De anderen waren er 
goed afgekomen en hadden nauwelijks verwondingen. 
Met de Kalba zelf liep het minder slecht af dan de beman-
ning had gevreesd. Zij dreef aan de Westkappelse zeedijk 
voorbij en strandde om 10 uur ’s avonds met de noodvlag-
gen in top op een paalhoofd voor het Domburgse strand. 
De Polder Walcheren claimde later dat 100 palen waren 

beschadigd. De hoge zee wierp het ongelukkige schip uiteindelijk 
hoog op het strand recht voor de villa Carmen Sylva. De scheeps-
motor liep nog en de scheepsbel beierde op de wind de dodenzang 
voor kapitein Bakker. 
Met ankers en kettingen werd het schip op het strand vastgelegd, 
zodat het niet opnieuw zonder zeeman zee zou kiezen. De kapitein 
van een ander Gronings schip was vanuit Vlissingen naar Dom-
burg gekomen. Met een ladder klom hij op het schip en hij zette de 
motor stil. Hij kon constateren dat het schip ondanks haar woest 
avontuur weinig schade had opgelopen. 
De volgende dag trok de gestrande Kalba veel publiek en zij zou 
enkele weken een attractie blijven. 
Het lichaam van kapitein Hendrik Bakker spoelde op 23 september 

1935 aan op het strand 
tussen Westkapelle en 
Domburg, nadat daags 
daarvoor een belo-
ning was uitgeloofd 
voor degene die het 
lijk zou vinden. Later 
werden ook zijn por-
tefeuille met paspoort 
en andere persoonlijke 
documenten op het 
strand gevonden.

De berging van de 
Kalba, ging, zoals te 
doen gebruikelijk, 

niet zonder slag of stoot. Door slecht weer en andere strubbelin-
gen waren diverse bergingspogingen vruchteloos, zelfs nadat 
Domburgse en Westkappelse dijkwerkers een geul om het schip 
hadden gegraven. Eindelijk, in de nacht van zaterdag 28 op 
zondag 29 september 1935 was het rustig weer met een kalme 
zee en springvloed. De verwachtingen waren hoog gespannen en 
ondanks het nachtelijk uur waren er veel mensen op het strand en 
het duin om de bergingspoging gade te slaan. Toch zag de Belgi-

Advertentie in de Middelburgsche Courant van 23 september 1935

Bergingspoging voor de Kalba, september 1935; familiearchief J. Kaland
Maatwerk-
specialist

Ook voor
woning-

beveiliging

sche sleepboot Walvisch geen kans bergingskarwei te klaren. 
Bij het volgende hoog tij op zondagsmiddag kreeg de Walvisch assistentie 
van de Max. Het weer was aanmerkelijk slechter dan de nacht ervoor, win-
derig en een striemende regen, maar dat verhinderde veel inwoners van 
Walcheren toch niet om te gaan kijken. Zij waren er getuige hoe de Kalba 
terug naar zee werd gebracht en met een beschadigd roer achter de Wal-
visch Rotterdamwaarts dobberde. Na reparatie heeft zij nog jaren, onder 
verschillende namen de zeven zeeën bevaren.
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En kwamen ze uit Scandinavië? 
Westkappel herbergt op dit moment verschillende gezinnen van 
vluchtelingen uit delen van de wereld waar oorlog woedt of het op 
andere manieren onveilig is. In dit artikel wil ik de mogelijkheid 
bespreken dat ook de oorsprong van de nederzetting die later West-
kapelle heette, bij vluchtelingen lag. In een eerder artikel, van juni 
2016, zette ik al eens uiteen dat het verhaal dat Westkappelaars 
deels afstammen van Vikingen best waar zou kunnen zijn. Ik wil 
daar nu een element aan toevoegen, ook weer in de vorm van een 
hypothese, dus een niet bewezen veronderstelling. 
Bij Vikingen of Noormannen denken we meestal aan handelaars of 
plunderaars. De invallen van de laatsten werden het meest en het 
best gedocumenteerd, terwijl over de Noormannen als handels-
lieden ook vrij wat bekend is. In mijn eerdere artikel wees ik er op 
dat op Walcheren voor de Vikingperiode geen enkel archeologisch 
spoor gevonden is van plunderingen of gevechten en dat voor de 
locatie van het latere Westkappel elke vermelding van Vikingen in 
middeleeuwse schriftelijke bronnen ontbreekt. Kan het zijn dat de 
zich hier vestigende Noormannen een andere reden hadden om uit 
hun land weg te trekken?
Wanneer dat zo is, dan komt er één gebeurtenis bij uitstek in aan-
merking als aanleiding: de slag in de Hafrsfjord in het jaar 872 of 
iets later. Die fjord ligt even westelijk van de huidige stad Stavanger 
in het uiterste zuidwesten van Noorwegen. De slag, gevoerd door 
twee legers in schepen, was buitengewoon bloedig. Er waren moge-
lijk wel 10.000 gewapende mannen bij betrokken. Winnaar was 
Harald of Harold, koning van een rijk in Zuidoostelijk Noorwegen, 
die met deze overwinning de definitieve stap zette naar heerschap-
pij over het hele land. Tot die tijd lagen er zeven of acht afzonderlijke 
koninkrijkjes langs de Noorse kust. De andere, en dan vooral die uit 
Zuidwestelijk Noorwegen, vormden tezamen de tegenstanders van 
Harald. Na de overwinning begon Harald deze andere rijkjes zware 
belastingen, onder meer op de grond, op te leggen.

Van de verslagenen waren vooral de inwoners van Rogaland, Hor-
daland en Sogn goede zeilers en scheepsbouwers; in de zevende en 

achtste eeuw hadden zij bijvoorbeeld geplunderd aan de kusten van 
de Oostzee. De drie koninkrijken lagen van zuid naar noord aan de 
Noorse westkust: Rogaland rondom Stavanger, Hordaland rondom 
Bergen en Sogn grotendeels noordelijk van de Sognefjord. Dat deze 
rijken veel contacten overzee hadden, wordt bewezen door het 
feit dat aan het gevecht in de Hafrsfjord werd deelgenomen door 
mannen uit Ierland, Schotland, Engeland en van de Franse kust: 
Vikingen die zich daar gevestigd hadden. Mogelijk was de Vikingko-
ning van Dublin erbij als bondgenoot van de westelijke rijken.
Vooral edelen uit de verslagen koninkrijken en hun strijders, met 
name uit het zuidwesten, reageerden op de nederlaag en de belas-
tingen van Harald door met hun families en bezittingen scheep te 
gaan en zich te vestigen overzee. Zij vormden de eerste bewoners 
van IJsland en streken ook vreedzaam neer naast eerdere bewoners 
op de Orkney eilanden, Shetland en de Hebriden. Via deze eilanden-
groepen had de bevolking van het Vikingrijk van noordelijk Ierland 
één van zijn twee reisroutes naar het moederland: men zeilde er 
zes of zeven dagen over. De andere reisroute, die ongeveer een dag 
langer duurde, liep zuidelijk van Engeland en via de Noordzee. Het 
is heel goed voor te stellen dat ook langs deze zuidelijke route, op 
een van de eilanden in de Scheldemonding, verslagen Noormannen 
zich hebben gevestigd. Het innemen van tijdelijke steunpunten was 
degenen van hen die weleens hadden geplunderd of oorlog gevoerd 
overzee, niet onbekend. Ook moet het stichten van steunpunten 
langs een reguliere reis- of handelsroute bekend zijn geweest. Het 
stichten van een voorlopige, later permanente nederzetting is dan 
een logisch vervolg wanneer je onverhoopt moet vluchten. 

Hoe is het mogelijk om erachter te komen of mijn hypothese juist is 
dat de vroegste bewoners van het huidige Westkapelle (waarbij zich 
later allerlei anderen hebben gevoegd) vluchtelingen uit Zuidwest-
Noorwegen waren? Dat kan vermoedelijk alleen via de weg van het 
DNA-onderzoek. Dat is een methode die niet gratis zal blijken te zijn, 
verwacht ik. Maar zou het niet de moeite van het proberen waard 
zijn? In elk geval moeten dan wetenschappers op dit gebied, hier en 
(misschien vooral) in Noorwegen in de arm worden genomen.

Waren de eerste 
Westkappelaars
vluchtelingen?

door Jan Zwemer
www.janzwemerschrijft.nl

Harald Halvdansson, overwinnaar in de slag in de Hafrsfjord, 
impressie van Anders Kvåle Rues; http://hafrsfjord.org
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Vorig jaar werd er onder de bezielende leiding van de architect 
Cindy de Maerschalck een ontwerp voor de entree gemaakt; dit 
heeft geresulteerd in de aanleg van een professionele windsluis, 
een afgeschermde meterkast, bergkasten aan de wand en een 
stemmige plafondverlichting.
Ontwerpen is een ding, maar de materiaalkeuze en het construe-
ren zelf bepaalt uiteindelijk de uitstraling. En dat is zeker geslaagd 
te noemen. Wout Huibregtse maakte het stramien met kwaliteits 
RVS gepoerdcoat in stemmig zwart, de HUBO zorgde voor het glas 
en Stefano Bommelje van Den Hollander Keuken- en Meubel-
makerij completeerde de inrichting; samen hebben ze een fraai 
geheel gemaakt.

Voor zowel de torenwachters als het publiek was het een welkome 
aanvulling op het vrijwel kale casco waarin we het eerste jaar onze 
gasten hebben ontvangen. Het klimaat in de entree -tussen april 
en november- was toch wel een getrouwe (maar onaangename) 
afspiegeling van de weersomstandigheden buiten op de dijk: 
zelden een gemiddelde, maar bepaald door een aantal extremen. 
Met name toen alle bouwwerk beneden gereed was en er ruimte 
voor de inrichting van de balie werd gemaakt zag -en voelde- alles 

toch wat gemoe-
delijker aan. Een 
deel van de attri-
buten die ook in 
het Polderhuis 
worden verkocht, 
is hier voorradig 
voor het publiek, 
alsmede een 
aantal interes-
sante boekwerk-
jes waarin een 
schat aan infor-
matie is verza-
meld. 
Bij de aankle-
ding behoort een 
kleine fototen-
toonstelling over de berging van de boegspriet van de City of Bena-
res en een schilderij van een zeilende loodsboot met een klipper, 
een geschenk van Ab Hoogstrate. 

Vroonwegeling 2 • Westkapelle

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

IJzeren toren 2.0

door Adrie Provoost

Toen het IJzeren Torentje, in beheer kwam bij Het Polderhuis, werd het direct opengesteld voor het publiek. Maar van meet af aan 
was duidelijk dat er het nodige aan moest gebeuren om het aansprekend en interessant als museum te presenteren. De afronding 
van het interieur van het torentje komt nu in zicht.

RA AM
DECORATIE
zee land
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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   

En dan op de verdiepingen. Geheel in stijl met de ijzeren trappen 
komen de stalen frames wel erg robuust over en bieden ze een 
prachtige basis om hier een en ander ten toon te stellen. 
Het is de bedoeling om hier houten kubussen met af en toe een 
glazen doorkijkkant te plaatsen, zodat ook kleine objecten veilig 
weggelegd kunnen worden. Daarbij denken we aan details over 
de per verdieping toe te passen thema’s, die de bezoeker onder-
gaat als hij/zij buiten op de balustrade over de reling kijkt.

En wat worden dan die thema’s? 
Op de eerste verdieping gaan we een verbinding maken met 
het thema ’dijk’; momenteel is een fototentoonstelling over 
7 eeuwen dijkaanleg en –onderhoud te zien. Hierin wordt de 
historie van de Wasschappelse zeedijk uitgebeeld in een aantal 
kenmerkende tijdvakken met de verschillende aanzichten en de 
bijbehorende materialen en werktuigen. 
Op de tweede verdieping besteden we aandacht aan de natuur-
lijke omgeving van het IJzeren Torentje: zeewater, organismen 
op en tussen de stenen, de begroeiing op de dijk en de status van 
het aangrenzende Vroongebied. Er ligt hiervoor een uitnodiging 
bij de lokale natuurmensen om met wervende voorbeelden te 
komen.
De derde verdieping komt in het kader te staan van de mari-
tieme omgeving. Dan denken we aan de scheepvaart, de KNRM 
maar ook bijvoorbeeld aan de zendamateurs die elk jaar tussen 
de vuurtoren, het Polderhuis en het IJzeren torentje de straal-
verbinding met zenders en ontvangers tot stand brengen. 
En dan de bovenverdieping en het uitzicht op de balustrade, 
waar toch de meeste mensen op af komen. 

Hier staat het licht. Wat de vele bezoekers verbaast, is dat het 
’slechts’ twee (en 1 op reserve) kleine halogeenlampjes zijn die 
zo’n sterk licht naar buiten sturen. Hier zal nog een beeldscherm 
worden geplaatst, zodat de torenwachters -en de bezoekers- 
inzicht kunnen krijgen in de passerende schepen. Eerst moet 
dan ook een goed werkende WIFI-verbinding worden geïnstal-
leerd, waardoor er vanuit het Polderhuis een digitale verbinding 
is.
 
Met al dit moois is er een goede aanleiding om de nieuwe inrich-
ting te komen bezichtigen. Voor het schamele bedrag van € 
2,- voor volwassenen en € 1,- voor kinderen van 6 t/m 12 jaar en 
kleine kinderen onder begeleiding wensen we u een plezierig 
uitzicht. 
Enne… we kunnen ook nog vrijwillige torenwachters gebruiken. 
Neem hiervoor contact op met info@polderhuiswestkapelle.nl

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

OKK111-tentoonstelling en andere activitei-
ten

De muziekvereniging OKK werd opgericht in 1908 en bestaat 
dit jaar dus 111 jaar. Geen kroonjaar maar wel een heel gek 
getal en dat is voor het orkest aanleiding voor diverse muzi-
kale en culturele evenementen gedurende het gehele jaar. 
Op 11 mei 2019 is OKK live on stage te zien en te horen op het 
festival Hrieps in Poppendamme. Vrijdagavond 21 juni is een 
muzikale midsummernight op de Markt met OKK, ONDA 
Nieuwland en een DJ.
Het Polderhuis is gastheer voor de OKK111-tentoonstelling. 
De feestelijke opening van deze expositie is op vrijdag 19 
april 2019 en wordt, als het weer het enigszins toelaat, opge-
luisterd met een voor iedereen toegankelijk vernissagecon-

cert in de Polderhuistuin. Aanvang 16.00 uur.
De tentoonstelling op de ’Cultuurmuur’ van het museumcafé 
loopt tot en met 14 juni 2019. Te zien zijn tientallen foto’s die 
samen de geschiedenis en de activiteiten, het ’verhaal’ van 
OKK vertellen. Ook zijn er vitrines met OKK-parafernalia.

OKK bij een kampioenschap van de Noormannen in een ver verleden; 
fotoarchief OKK


