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Wachten
Het leven is wachten. Wachten tot je aan de beurt bent, wachten op
zekerheid, op beter weer, op betere tijden, op alles wat we missen.
Houd er de moed maar in, optimisme en hoop sterven het laatst.
Het Polderhuis en het Polderhuisblad gaan er voor in 2022, tegen de
klippen op, samen met u.

HOOFDSPONSORS:
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Stand up all you lovers in the world
Stand up and be counted every boy and girl
Stand up all you lovers in the world
We ‘re starting up a brand new day
It ‘s a brand new day
Sting

Fonkelnieuwe dagen in een nieuw jaar met ondanks alles
nieuwe hoop en nieuwe wensen. Het bestuur en de medewerkers van het Polderhuis en de redactie van het Polderhuisblad
hopen dat het Westkapelle en de rest van de wereld in 2022
goed gaat, kan het zijn een ietsje beter dan in 2021.
Nieuwjaarswens van de voorzitter
Terugkijkend zien we veel beroering in de wereld. Je zou er zelf ook door
van slag raken, maar gelukkig is er dan nog het Polderhuis. De plaats
waar ieder die dat wil rust en ontspanning kan vinden. Het Polderhuis,
maar eigenlijk moet ik zeggen ’ons Polderhuis’, want alle vrijwilligers
en werknemers samen zetten er altijd vol energie de schouders onder.
Een succesformule waar ook bezoekers/toeristen van kunnen genieten.
Maar succes komt niet vanzelf. Daar moet je aan werken en dat doen
we ook. Zo analyseren we altijd ons verleden en maken we nieuwe plannen die aansluiten bij de vraag van morgen.
Zo zijn we regelmatig in gesprek met de gemeente over onze rol in de
gemeenschap en onderzoeken we of we meer voor elkaar kunnen gaan
betekenen. In ons ondernemingsplan hebben we uitgesproken dat we
meer een netwerkorganisatie willen zijn. Dat komt voort uit de wens
om meer met de kop van Walcheren te doen. Een voorbeeld daarvan zijn
de excursies in het natuurgebied Noordervroon onder begeleiding van
gidsen. Dus als we iets willen maar niet de deskundigheid hebben, de
samenwerking opzoeken met anderen om doelen te realiseren.
We beseffen dat we een organisatie zijn die haar bestaansrecht ontleent
aan de vrijwilligers. De vrijwilligers zijn en blijven de spil van het Polderhuis. Maar werken met vrijwilligers wil niet zeggen dat we niet professioneel zijn. Dat zijn we nadrukkelijk wel en externe partijen zien dat ook.
Door de gestage groei en het opzoeken van de samenwerking met andere
partijen zijn we al langer bezig om dat intern meer gestalte te geven. Ik
vertel niets nieuws als ik zeg dat we de organisatie opgedeeld hebben in
verschillende onderdelen (zomeractiviteiten, exposities, onderhoud etc).
In oktober vragen we aan de coördinatoren naar hun wensen voor het
nieuwe jaar. Dus welke plannen heb je, wanneer wil je die uitvoeren en
welke budgetten heb je daarbij nodig. Het bestuur beoordeelt de plannen op haalbaarheid en past ze zo nodig aan.
De werkgroep heeft vervolgens haar ruimte voor het nieuwe jaar verankerd en is zelfstandig verantwoordelijk voor de uitvoering. Daarnaast
geeft het natuurlijk ook voldoening als je als coördinator samen met je
werkgroepleden je voornemens kan realiseren.
Want zeg nou zelf, samen met anderen Polderhuisdoelen tot een succes
maken, is toch het mooiste wat er is.
Ik wens iedereen een goed en voorspoedig 2022 toe en veel vrijwilligersplezier.
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Jan van Beekhuizen

Het Polderhuis in de coronawinter
We zijn nog niet van het coronavirus af. Sinds 19 december 2021
zitten we maar weer eens in een lock down. Zeker tot 14 januari 2022 is bijna alles gesloten, ook Het Polderhuis en de vuurtorens. Wel kun je aan de achterkant van het museum terecht
voor coffee to go, heerlijke taart, bouwplaten en cadeautjes.
Alle aangekondigde activiteiten zijn onder voorbehoud van de
geldende coronamaatregelen.
Nieuws van de werkgroep exposities
Ooit zong Bob Dylan ’The times they are a-changin’, over een door
hem voorziene omwenteling. Zo revolutionair zal het er bij
de Werkgroep exposities niet aan toe gaan, maar er gaat wel
veel veranderen. Ten tijde van de oprichting van het museum
in 2004 zijn Ans Dingemanse, Daan Hengst en Marjan Minderhoud begonnen met het organiseren van kunstexposities in
het museumcafé, toen nog ontmoetingsruimte geheten. Daan
Hengst is overleden en Marjan Minderhoud is enkele jaren
geleden gestopt wegens gezondheidsproblemen. Anneke
Frenks, die aangesteld werd om de exposities in vuurtoren
’t Hoge Licht in goede banen te leiden, nam de taak van Marjan
over, maar ook zij gaat er nu mee stoppen.
De ruimtes waar exposities kunnen worden gehouden zijn in de
loop der jaren echter alleen maar toegenomen: het museumcafé, de rechtermuur op de bovenverdieping van het museum
en de eerste etage van de vuurtoren. Tijd om nieuwe mensen te
werven en dat is gelukt. Nelly Postma, Lies Gabriëlse en Jorien
Kastelein gaan de nieuwe werkgroep exposities vormen. Ans
blijft nog even assisteren omdat zij voor 2022 al allerlei exposities op de rails had gezet en de contacten had gelegd.
Hier volgt alvast een voorproefje:
In het museumcafé komt in de zomermaanden een verkoopexpositie met de foto’s van Zeeuws Meisje van de fotograaf Rem
van den Bosch. Op de bovenverdieping komt, in samenwerking
met het Chabotmuseum te Rotterdam, een tentoonstelling
over de vriendschap van Charley Toorop met de kunstenaar
Henk Chabot, die in 1933 in Vrouwenpolder verbleef. In vuurtoren ’t Hoge Licht zal Jan van Schalkwijk zijn vuurtorenschilderijen en ander werk exposeren.
Meer informatie over al deze tentoonstellingen volgt in het volgende nummer van het Polderhuisblad.

Zeeuws Meisje, foto
Rem van den Bosch

Expositie Tanks op Westkapelle en Walcheren, Museumcafé
De tank staat weer op de dijk en dat is mede aanleiding voor
een tentoonstelling over de militaire voertuigen die betrokken
zijn geweest bij de bevrijding van Westkapelle en Walcheren.
Zeven panelen met uitvoerige documentatie en unieke foto’s
geven de bezoeker een indruk van de geallieerde landing, de
daarbij ingezette militaire voertuigen en hoe Westkapelle
na de Slag om de Schelde vol wrakken stond. Dank aan Jakko
Westerbeke die uitvoerig onderzoek naar de tankgeschiedenis
heeft gedaan en daarover ook een boek heeft geschreven. Dit
boekje (in het Nederlands en Engels) is te koop in de museumwinkel voor € 9,99.
Expositie 70 jaar duivensport in Westkapelle
Museumcafé Het Polderhuis, 19 maart - 19 juni 2022
Iedereen heeft weleens gehoord
van wedvluchten met postduiven.
Zeker in Westkapelle, want daar
is de postduivensport een begrip
door de daar gevestigde duivenvereniging De Zwaluw, die in
2021 haar 70-jarig bestaan vierde.
Duiven houden was vroeger in Westkapelle heel normaal. Bijna
iedereen had kippen en in elk kippenhok zaten ook wel enkele
duiven. Duiven kunnen vrij uitvliegen en hebben de eigenschap
dat ze van honderden kilometers met gemak steeds weer hun
hok terugvinden. De ene duif doet dat sneller dan de andere en
om dat te meten werden snelheidswedstrijden georganiseerd.
De West-kappelse duivenhouders waren gefascineerd door dit
wedstrijdelement en richtten in 1951 een eigen vereniging op.
Bij duivenwedvluchten komt heel wat kijken. Op vrijdagavond
gaan de duiven naar het inkorflokaal en vandaar op transport, meestal naar Frankrijk. Op zaterdagmorgen worden ze
gelost en begint de wedvlucht en voor de duivenliefhebber
(de duivenmelker) het wachten op de aankomst. De duiven
vliegen afhankelijk van het weer ongeveer 80 km per uur. Bij
thuiskomst wordt de aankomsttijd in een klok vastgelegd. Als
de duiven thuis zijn, brengen de duivenhouders de klok naar
het duivenlokaal en wordt de gevlogen snelheid uitgerekend.
En dan komt de uitslag en het bekendmaken van de winnaar.
Daarna kan het nog echt gezellig worden.
De volgende dagen krijgen de duiven weer een prima verzorging en iedere duivenhouder droomt en hoopt dat hij of zij de
volgende winnaar wordt.
Dit is in het kort waar het spel om gaat. Maar het houdt natuurlijk meer in. Hoe de duivensport is ontstaan, hoe de verzorging
gebeurt, hoe kweekt en traint men duiven, wie zijn de kampioenen, hoe oriënteert een duif zich, is elke duif geschikt om
heel ver te vliegen?

Adrie
Huibregtse
Willebrordstraat 15
4361 CN Westkapelle

M: 06 - 30 82 62 58 | E: info@a3h.nl | W: www.a3h.nl

Dat postduiven houden meer is dan een fijne hobby is gebleken in de oorlog toen de duif als koerier en verkenner informatie over de vijandelijke posities overbracht. In Amerika is daarvoor aan zo’n duif, die wist te ontsnappen aan geweervuur, een
heldenonderscheiding verleend.
Thans heeft De Zwaluw 45 leden, ook afkomstig uit de omliggende dorpen. De vereniging is ook al langer dan 50 jaar een
vaste waarde bij de inzameling van oud papier. Veel Westkappelaars weten op vrijdag of zaterdag het oude duivenlokaal aan
de Papestraat te vinden. Gezamenlijk leveren ze jaarlijks meer
dan 100 ton oude kranten en dozen in. Een onmisbare inkomstenbron voor de vereniging, die zo ook een waardevolle bijdrage levert aan een nuttig hergebruik van afval.

Foto Ruden Riemens
Op uitnodiging van Het Polderhuis gaat de duivenvereniging
het hoe en wat van de vereniging presenteren met een expositie in het museumcafé. Beeldmateriaal en duivenspullen laten
u kennis maken met en genieten van de duivensport.
Mama Café
In het Mama Café van het Polderhuis praten ouders/opvoeders
aan de koffietafel met elkaar over uiteenlopende opvoedingsthema’s.
Woensdag 23 maart, van 9 tot 12 uur, is de volgende editie met
als onderwerp faalangst, een probleem waar veel kinderen, op
diverse leeftijden, tegenaan lopen en wat erg belemmerend is in
hun dagelijks leven. Inleider is onze dorpsgenoot Jacodine Minderhoud. Zij heeft gewerkt als behandelaar binnen de kinder- en
jeugdpsychiatrie en heeft nu haar eigen praktijk ‘Een zorg minder’.

R A AM
DECOR ATIE
zeeland

Westkapelle | 06-15437594
www.raamdecoratiezeeland.nl
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Data Sint Laurense Weihoek: 23 februari en 19 maart, 10 u.
Aanmelding via info@polderhuiswestkapelle.nl of 0118570700.
Kosten € 6,00 p.p.
Het Mama Café is ook interessant voor grootouders, leerkrachten, oppas en andere betrokkenen. Deelnamekosten € 7 p.p.
Aanmelding via info@polderhuiswestkapelle.nl.
Mannenontbijt
In 2022 hervatten we het Mannenontbijt. Op 12 maart komt
Wim Postma vertellen over zijn erVAARing op ’mega schepen’
zoals MSC Zoë en Ever Given.
Aanmelding via info@polderhuiswestkapelle.nl of 0118570700.
Deelnamekosten € 10 p.p.
Vogelexcursie
In 2022 zetten we samen met de Vogelwerkgroep Walcheren
weer verschillende vogelexcursies uit. Naast de zes excursies
naar het Noordervroon gaan we nu ook twee keer naar de Sint
Laurense Weihoek. De excursies zijn in verschillende maanden
dus door de veranderende natuur is er steeds iets nieuws te zien
Data Noordervroon: 23 april, 6 u, 14 mei. 6 u, 16 juli, 7 u, 20
augustus, 8 u en 15 oktober 9 u.

Torenwachters gezocht
Het Polderhuis heeft sinds 2015 de beide vuurtorens in beheer
en met succes toegankelijk gemaakt voor het publiek. Graag
willen we nog meer mensen ontvangen en daar hebben we
hulp bij nodig! We zoeken vrijwilligers, als suppoost (vertellen
over de geschiedenis boven op de toren) of als gastheer/vrouw
(ontvangst gasten, afrekenen toegangskaartjes en souvenirs).
Aanmelden en informatie bij André Roelse,  06-37162241 of
vuurtorens@polderhuiswestkapelle.nl
Strandkotje gezocht
Eén van de drie strandhokjes achter het Polderhuis, in gebruik
als bergruimte, is dringend aan vervanging toe. Zijn er mensen
onder de lezers, die, gratis of tegen een geringe vergoeding, een
strandkotje voor het Polderhuis beschikbaar hebben? Reacties
naar  0118-570700 of Ruud Sonius  06-11116792.

Mooi zijn de sterren in fonkelende pracht
Johannes Theune (12 augustus 1933 - 26 november 2021)
’Zing maar mee’, de Westkappelse community-singing van ouderwetse volksliederen, is een evenement geworden waar veel mensen reikhalzend naar uitkijken. De
grote populariteit van deze gezellige en samenbindende zangavonden is voor een
belangrijk deel te danken aan de aanwezigheid en de accordeonbegeleiding van
Jo Theune. Zo kennen we hem allemaal, Jo met de accordeon, samen met Piet van
Rooijen, de stimulator van de samenzang. Na het overlijden van Piet, 4 jaar geleden, ging Jo door met zijn Zing-maar-mee-begeleiding en vormde hij een bijzonder
duo met zijn zoon Jan. Tot het door gezondheidsproblemen niet meer ging. Op 26
november 2021 overleed Jo, 88 jaar oud.
Jo maakte als 11-jarige jongen het oorlogsgeweld in Westkapelle mee en moest toezien hoe de molen van zijn vader in een grote catastrofe ten onder ging; 44 mensen
die hier een schuilplaats tegen de bommen dachten te vinden, vonden de dood. Jo kon er heel zijn verdere leven aangrijpend
over getuigen. Zijn kennis van de Westkappelse geschiedenis heeft hij gedeeld met Het Polderhuis. Regelmatig heeft hij zijn
bijdrage geleverd aan radio- en tv-programma’s en gastlessen verzorgd aan schoolkinderen.
Als vakbekwaam timmerman heeft hij schaalmodellen gemaakt van beeldbepalende Westkappelse gebouwen die in de
oorlog werden verwoest.
Met Jo verliezen we een rijke informatiebron maar vooral een vriendelijke, innemende en sociaal bewogen Westkappelaar.
Groter nog is het verlies voor zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen. De herinneringen blijven.

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

Vroonwegeling 2 • Westkapelle
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Berichten uit de samenleving
Speeltuin Westkapelle

Er is veel te doen over de speeltuin op de zeedijk. Diverse toestellen zijn weggehaald en (nog) geen nieuwe teruggeplaatst. Een
groepje ouders uit Westkapelle is inmiddels volop in gesprek
met de gemeente om samen een plan te maken ter verbetering.
Uiteraard worden bij de ontwikkeling van dit plan de wensen van
de gebruikers opgehaald en, waar mogelijk, meegenomen.
Voor de korte termijn heeft de gemeente een paar kleine speeltoestellen besteld om aan het begin van 2022 te kunnen plaatsen
in de speeltuin.
Heb je nu al een vraag of opmerking over de speeltuin? Mail naar
speeltuinwestkapelle@gmail.com
Soos voor ouderen in Westkapelle
Bejaarden zijn er niet meer. Van Koot en Bie hebben we geleerd
dat er na de schöne Jugendzeit twee soorten zijn, oudere jongeren en jongere ouderen.
Lang voor deze climate change, op 26 januari 1970, richtten
Neeltje en Cor Flipse de Bejaardensoos Westkapelle op, daarbij
gesteund en gefaciliteerd door locoburgemeester Willem Gabriëlse, zelf ook lange tijd een fervent bezoeker van de soos.
De thuisbasis van de Soos was het Jeugdgebouw en je kon er biljarten, kaarten, mens-erger-je-nieten en meer van dat soort spelletjes doen. Sommige vrouwen brachten gewoontegetrouw een
breiwerkje mee. Altijd een koekje bij de thee en was er iemand
jarig dan was er een traktatie.

Jarenlang werd de Soos goed bezocht, door vrouwen en mannen,
maar toen de echte bejaarden een voor een uitstierven werd het
minder. De laatste tijd zien we echter weer een opleving van het
soosbezoek.
De organisatie en begeleiding van de Soos was een zaak voor
de vrouwenverenigingen, de Plattelandsvrouwen en de N.C.V.B.
Niet altijd waren de traktaties een succes. Een oudere die na lang
aandringen eindelijk ook eens kwam kijken, vond een als lokaas
geserveerde oliebol zo walgelijk dat hij brakend wegliep en nooit
meer terugkwam.
Nu, na meer dan 50 jaar, bestaat de Soos voor Ouderen nog
steeds. Iedere dinsdagmiddag is er veel te doen en is het gezellig
’Bij de koster’, waar Christel Verhage de koffie serveert met iets
lekkers erbij. Dus als je vindt dat je er bij hoort…
De viering van het 50-jarig jubileum in 2020 werd helaas door
corona in de war gestuurd. Hopelijk lukt het om hier in januari
2022 alsnog aandacht aan te besteden en in ieder geval hebben
we op de laatste dinsdag van mei de traditionele koffietafel om
het winterseizoen af te sluiten.

Westkappelse ouderen op reis in de jaren vijftig, op de foto voor de Willibordusbasiliek in Hulst; collectie Stichting Cultuurbehoud Westkapelle

WITGOED REPARATIE VERKOOP ONDERDELEN

WESTKAPELLE - GOES - DORDRECHT - ROTTERDAM

www.dominicus.nl
HAARDEN

TEGELS

SANITAIR

GEDENKTEKENS

Oude Zandweg 24 | 4361 SK Westkapelle | 0118 - 572 427
info@aangeenbrugelectro.nl | www.aangeenbrugelectro.nl
NATUURSTEEN
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Langs het tuinpad van mijn vader
Piet Minderhoud en Jan Kaland maken een reis door de tijd
Deel 10 - Daar bij die molen

Hermanus Pieter Schouten, De kerk van het dorp Westkapelle in Zeeland van de dijk af te zien, op
de voorgrond een molen; ca. 1770, aquarel op papier, 197x268 mm, Rijksmuseum Amsterdam

Pas als je het door hebt, zie je dat het bovenstaande tafereel een waarheidsgetrouwe afbeelding is van Westkapelle in de 18e eeuw. De
toren, de Williborduskerk en helemaal links, de weg die naar een krakkemikkige standaardmolen leidt. Deze Molenweg lag noordelijk
van de oude stad, toen buiten de bebouwde kom, maar was in later eeuwen een karakteristiek deel van het dorp.
De Molenweg, zoals die op 18e en 19e-eeuwse kaarten staat,
was oorspronkelijk een smal, onverhard pad vanaf de Koestraat
naar de molen. Deze molen stond niet op de plek van de huidige Noorman maar ongeveer 100 meter meer noordwestelijk,
aan de andere kant van de Molenwal. Deze oude standaardmolen werd afgebroken na de bouw van de dijkmolen in 1773. De
Molenweg leidt je sindsdien niet meer naar de molen, maar
haar naam veranderde niet.
De eerste bebouwing van de Molenweg ontstond begin 19e
eeuw in het westelijke deel. De oudste bekende foto werd
gemaakt door de Franse kunstenaar Albert Depré in 1907.
De fotograaf stond op de splitsing met de Koestraat. Hij zag een
man en een kind met een hondenkar, zwaar beladen met volle
‘bôôlzakken’. De honden hebben het niet gemakkelijk en de
kijker wordt nieuwsgierig naar wat er in de zakken zit. De weg is
hier vrij breed maar onverhard. Aan de straat staat een traditio-

nele schuur van gepotdekselde, geteerde planken en de molen
is zo waar ook te zien. Een Westkappels plaatje uit het boekje.
In 1920 is er op het eerste gezicht hier niet veel veranderd.
Dezelfde zandweg, dezelfde geteerde schuur en ook de wieken
van de molen blijven lustig slaan. Maar de huizen aan de noordkant zijn vernieuwd en de hondenkar is voorbijgestreefd door
een meisje op de fiets.

TAXATIE- & ADVIESBUREAU MINDERHOUD
beëdigd makelaar - taxateur onroerende goederen
Gecert. Makelaar - Taxateur Wonen/MKB wn BOG

BOUW VEILIG WOON VEILIG!
brandwerende
dossierkast

Elk jaar wordt er
in Nederland 85.000
keer ingebroken.
Detec adviseert u
graag over de
beveiliging van
uw woning of
bedrijfspand.

noodverlichting
brandbeveiliging
toegangscontrole
camera

inbraakbeveiliging
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www.deteczeeland.nl

•

0118-651750

In 1938 heeft de modernisering van de bebouwing zich voortgezet.
Op 9 september van dat jaar vierde Westkapelle het 40-jarig
troonsjubileum van koningin Wilhelmina. Een optocht van praalwagens en versierde sjezen trok door het dorp voorafgegaan
door OKK. De foto, waarop OKK afslaat naar de Koestraat, biedt
een feestelijke inkijk in de Molenweg van net voor de oorlog.
Ook voor de oude Molenweg kwam het einde met de bombardementen en beschietingen in het najaar van 1944. Wat restte
was een droef stemmende ravage.

1907

Al deze foto’s tonen alleen het westelijk deel van de Molenweg.
De weg maakte bij de huidige Boekhoutstraat een verspringing
in zuidelijke richting. Met de wederopbouw is de Molenweg recht
getrokken. Het oorspronkelijke oostelijk deel is dus nu geheel
verdwenen en helaas zijn er ook geen foto’s van bekend. Om er
enigszins een indruk van te krijgen, moeten we het doen met het
verhalend gedicht ’t Meulwegje van onze chroniqueur Krijn Faase.
Mag ik noe mee julder nog ’s even deur ’t Meulwegje gae?
Zestig jaer elee; me bluve êêst op ’t Dôôl’of even stae
Op d’n oek Kees van moe Tôône, dan de deure van Kees Slok
Dan de Vlag, Rink en Jan Fiemel en bie Eintje was d’n bok,
Je liep recht op Jan de Witte’s gevel; was dien nie éteerd?
Lienks de Boek’out, rechts nî d’ Oôgte, je ‘oor wê ‘k bint nog nie verleerd.

1920

En zo gaat hij 20 coupletten door met de beschrijving van de
straat, wie er woonden en wat er allemaal gebeurde. Door de
opsomming van de bijnamen komen we te weten dat de roots
van een van de schrijvers dezes in de Molenweg liggen. Faase
heeft het ook over d’ Oôgte en dan doelt hij op een hooggelegen, zeer oude boerderij tussen de Molenweg en ’t Hout, ongeveer waar nu de Boekhoutstraat is. D’Oôgte is (geheel links) al
te zien op de aquarel van Schouten.
Allemaal vergane glorie. Na herrijzenis van Westkapelle kwam
er een Molenweg terug die in niets meer herinnert aan de oude
weg naar de molen. Rechtgetrokken, minder pittoresk en een
beetje kil en kaal.

1938

Toch is er nog een oriëntatiepunt. Kijk goed en je ziet op de
recente foto rechts een schuur staan die we ook al aantreffen
op de foto uit 1907. We zijn weer thuis.
De foto’s van dit artikel komen uit de collecties van de
Stichting Cultuurbehoud Westkapelle en Piet Minderhoud; hij maakte ook de foto van de huidige toestand.

Uw uitvaartverzorger

1945

Léon Dekker

Uitvaartverzorging H. Jobse

Bachweg 2, 4337 XD Middelburg

0118-462205
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2021

Hopen op...
door Nelleke Wouters

Het nieuwe jaar ligt voor ons. Met nog
zo’n 350 dagen te gaan, genoeg kansen
om er wat van te maken. Zou het alleJan Toorop, Schaatsenrijders, 1885, olieverf op doek op karton, 41,4x66,5 cm,
maal weer normaal worden? Ik hoop
Kröller Müller Museum Otterlo
het wel! Gezond, vrij en vrolijk de zomer
tegemoet. Volgens mij zijn we daar allemaal wel aan toe.
Stel dat het weer niets wordt met die Elfstedentocht en als we
Wat er ook gebeurt als het aan het bestuur van de Koninklijke vakantie ook in 2022 weer ’gewoon’ in Nederland door moeten
Vereniging de Friesche Elf Steden en Piet Paulusma ligt komt er in brengen. Dan heb ik de ultieme tip! Boek een weekje vakantie in
elk geval een Elfstedentocht in 2022. Die kan dus op de kalender. Friesland en bezoek dan de musical De Tocht, die in 2022 in LeeuAlhoewel… een paar weken fikse vorst hebben we nog wel nodig. warden opgevoerd gaat worden. As it net kin sa’t it moat, dan moat it
’Hoop doet leven’, zei d’ouwe grôô.
mar sa’t it kin.
Waar we in 2020 nog een soort vol goede moed er tegenaan Ik wens iedereen een jaar vol hoop, gezondheid en vertier toe.
gingen hier in Raerd, merkten we het afgelopen jaar vooral dat
de moed bij de meeste mensen in de schoenen zonk. Een heftige *) De buurtwhatsapp in Westkapelle is enkel bedoeld voor verdachte en
uitbraak van Covid heeft veel mensen aan huis gekluisterd gehou- alarmerende situaties, niet voor onderling contact of privéberichten.
den. Verenigingen lagen stil. In het dorpshuis, normaal gesproken
de plek waar mensen elkaar ontmoeten, bleven de lichten uit.
En ook op en om het schoolplein was weinig vertier. Ontzettend
jammer, want een klein dorp moet het juist hebben van die saamJaargang 23, nr. 94; januari 2022
horigheid. Elkaar even spreken als je de kinderen van school haalt,
Het Polderhuisblad is het orgaan van ’Het Polderhuis Musea & Meer’ en verhaalt
langs de lijn bij het kaatsen of aan de bar in de ’kroeg’. Zo blijf je op
over de cultuur en het sociale leven van Westkapelle vroeger en nu.
de hoogte.
Verschijnt eenmaal per kwartaal; oplage 1750.
Gratis voor inwoners van Westkapelle en donateurs; overigen € 15,- per jaar.
Wat er nog wel was is de buurtapp. Werd deze precorona vooral
ingezet om buurtbewoners te informeren over de jaarlijkse buurtAdres: Zuidstraat 154-156, 4361 AK Westkapelle
www.polderhuiswestkapelle.nl - E: info@polderhuiswestkapelle.nl
barbecue, foto’s te delen van buurtfeestjes of te overleggen hoe
Tel.: 0118-570700 - Bank: NL14 RABO 0114961875
we verkleed zouden gaan tijdens de ’Merke’, op dit moment lees
Redactie: Jan Kaland, Lieneke van den Heuvel, Ivo van Beekhuizen.
ik voornamelijk oproepjes om boodschappen te halen voor buren
E: redactie@polderhuiswestkapelle.nl
die in quarantaine zitten. Het is elke keer weer fantastisch om te
Bijdragen: Jan van Beekhuizen, André Roelse, Ans Dingemanse. Piet Minderhoud,
p.v. De Zwaluw, Speeltuincomité, Soos voor Ouderen.
zien hoe behulpzaam iedereen dan is. Soms doen de berichten in
Foto en samenstelling cover: Jan de Jonge
de buurtapp me zelfs een beetje lachen. Ik zag afgelopen week
Vormgeving: De Witte Print&Design, ’s-Gravenpolder, Tel. 0113-745228
bijvoorbeeld de vraag langskomen of iemand tijd had om naar
de dierenarts te gaan met hond Joey. Joey had een ingegroeide
Copyright: De auteursrechten op de inhoud van het Polderhuisblad berusten bij
Het Polderhuis of, indien die is vermeld, de auteur.
teennagel en zijn baasjes Covid. Daar werd trouwens minder toeschietelijk op gereageerd. Laten we maar hopen dat het snel weer
Het volgende nummer verschijnt in april 2022; kopij vòòr 15 maart 2022.
normaal wordt. *)

Colofon

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

Autobedrijf Faasse

ONDERSTEUNING & ONDERHOUD

COMPUTERREPARATIE

Computerreparatie
ondersteuning
& onderhoud
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De Zompe 41 - 4353 RT - Serooskerke
info@profcom-it.nl - www.profcom-it.nl
0118-572249

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

Openingstijden: maandag t/m vrijdag 08.00 – 17.30 uur

