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Veel liefs uit Westkapelle                      
De James Bondfilm Veel liefs uit Moskou trok ooit volle zalen in het 
als zomerbioscoop fungerende ’Westkapelle Herrijst’. De heden-
daagse, onbegrijpelijke, mensonterende en angstaanjagende rea-
liteit toont hoe deze boodschap kan uitpakken. De actualiteit legt 
ook een grauwsluier over het anders zo levenslustige lentenummer 
van het Polderhuisblad. Vanaf ons eigen, van veel slachtoffers getui-
gende oorlogsmonument laten we een vredesduif op en richten we 
een rode roos naar het oosten. Dat zij snel in Rusland en Oekraïne 
mogen geraken.  
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De lente en een nieuw museumseizoen 
dienen zich aan. De kachels huppelen 
door de wei, de jonge duiven gaan op 
eigen wieken, de meidoornbloesem 
barst uit de knoppen, de toeëters wie-
gelen langs de weg, het Polderhuis weer 

alle dagen open. Andere jaren was dat allemaal reden voor een 
hoerastemming, maar nu is de coronanevel nog niet helemaal 
opgetrokken en, erger, aan de oostelijke voorjaarshemel drin-
gen zwarte oorlogswolken op, die ook het leven in Westkapelle 
overschaduwen. Oorlog en bombardementen in Europa, niet 
eens zo ver van ons vandaan. We sidderen bij het zien van de 
beelden die we nu dagelijks ontvangen uit Oekraïne en zij die 
in 1944 de verwoesting van Westkapelle aan den lijve hebben 
meegemaakt hebben een angstige déjà vu. 

We kunnen slechts lijdzaam toezien, afwachten of het nog 
goed komt en het beste hopen voor en waar mogelijk hulp 
bieden aan allen die door de oorlog zijn getroffen. Onder die 
nader komende zware onweersbui is het Polderhuis, hoe onwe-
zenlijk en escapistisch ook, ‘gewoon‘ open en verschijnt ook het 
Polderhuisblad, zij het in een zekere mineurstemming en ver-
vuld van afschuw van oorlog en gewapende agressie.  

Expositie ’Een nieuwe lente in 1933, Henk Chabot en Charley 
Toorop op Walcheren’ met houtsnijwerk van Adriaan Jongepier
Bovenverdieping Het Polderhuis vanaf 16 april 2022 tot voorjaar 2023 
Vorig jaar dook een tot dan toe onbekende foto op, waarop de 
schilderes Charley Toorop (1891-1955) aan het werk is in Westka-
pelle. De foto uit 1933 is gemaakt door de Rotterdamse schilder 
Henk Chabot (1894-1949) en onderdeel van diens fotoarchief, 
dat in het bezit is van het Chabotmuseum in Rotterdam. 

Deze foto is zo bijzonder dat zij het uitgangspunt 
vormt van onze tentoonstelling. 
Na bestudering is geconstateerd dat Charley 
bezig is aan het schilderij ’Dorsmachine’ en staat 
te schilderen in de Oost-Koestraat ter hoogte van 
het Koudorp. De schuur waar gedorst wordt is van 
het echtpaar Stefanus Minderhoud (1881-1932) en 
Jakoba Lievense (1883-1966). Zowel het schilderij 
als de straat is tijdens het bombardement in 1944 
verloren gegaan. De straat is nooit herbouwd. 
Van de Oost-Koestraat zijn weinig foto’s bekend, 
dus voor ons dorp is dit een waardevolle foto. Het 

verdwenen schilderij heeft in hotel De Valk gehangen. Van het 
schilderij is een foto overgeleverd uit het album van Charley 
Toorop. Gedurende haar leven heeft zij namelijk al haar werken 
gefotografeerd.

Henk Chabot en 
Charley Toorop 
kennen en waarde-
ren elkaars werk, 
maar in 1933 leren 
ze elkaar beter 
kennen tijdens 
hun gezamenlijk 
verblijf op Walche-
ren. In de lente van 
1933 betrekt Henk 
Chabot samen 
met zijn vrouw To 
enkele huisjes in 
V r o u w e n p o l d e r 
om het stadsleven 
te ontvluchten en 
te werken tussen 
de landerijen, met 
zicht op de duinen 
en met de zee 
dichtbij. Het buiten 
werken in Vrou-
wenpolder stimuleert hem vrij te experimenteren met tech-
niek, vorm en kleur. Zijn werk maakt in die tijd een grote ont-
wikkeling door. Naast het schilderen houdt hij zich ook bezig 
met het maken van beelden uit steen en hout. Het verblijf in 

Vrouwenpolder bevalt hem zo goed 
dat ze blijven tot november. Een 
nieuwe lente is begonnen.

De dan nog jonge buurjongen 
Adriaan Jongepier (1913-2006) 
ziet Chabot bezig met schilde-
ren en beeldhouwen. Hij heeft 
nog nooit een kunstenaar aan het 
werk gezien, weet niet eens dat 
zoiets als kunst bestaat. Hij raakt 
er helemaal gefascineerd door en 
gaat bij Chabot in de leer. Chabot 
vindt dat wel leuk en zegt tegen 
hem: ’Pak maar een steen en begin 
maar te hakken’. Later adviseert 

Can’t you feel the fears I’m feeling today? 
If the button is pushed, there’s no runnin’ away 
There’ll be no one to save with the world in a grave 
Take a look around you boy, it’s bound to scare you, boy
And you tell me over and over and over again, my friend 
How you don’t believe we’re on the eve of destruction.

(Barry McGuire)

Henk Chabot, Vrouwenpolderse boerin, 1933, 
olieverf op doek, 200 x 127 cm, 
collectie Chabotmuseum
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hij te kiezen voor het bewerken van hout, ’want dat gehak in 
stenen is gevaarlijk voor je longen’. Hij moedigt Adriaan aan 
te kiezen voor de kunst. Zijn conservatieve ouders zijn er zeer 
op tegen, maar Adriaan gaat zijn eigen weg en besluit kunste-
naar te worden. Op de expositie zijn enkele houtsnijwerken 
van hem te zien uit de collectie van Maatje Kesteloo. Bij Charley 
Toorop speelt Walcheren al langer een rol in haar leven. Evenals 
Chabot maakt ook Charley in die jaren een grote ontwikkeling 
door. Vanuit Vrouwenpolder en Westkapelle zoeken ze elkaar 
regelmatig op en herkennen bij elkaar een zelfde toewijding 
aan de kunst. Zo is een bijzondere vriendschap ontstaan. Sinds-
dien schrijven ze elkaar brieven, bezoeken elkaars exposities en 
ruilen en kopen werk van elkaar tot de vriendschap eindigt door 
de dood van Chabot in 1949.
Tegelijkertijd met de tentoonstelling in het Polderhuis is vanaf 
3 mei in het Chabot Museum te Rotterdam de expositie te zien 
‘HET WORDT REUSACHTIG GOED’. Vriendschappen en ver-
bindingen, met schilderijen, beelden, tekeningen van Henk 
Chabot.

Ans Dingemanse

Niet bekend is wie de andere mensen op de foto zijn. Als iemand de 
identiteit van een of meer van de kinderen of de dorsers weet of ver-
moedt, graag meedelen aan redactie@polderhuiswestkapelle.nl

Expositie ’Duivensport fijne hobby – postduivensportvereniging 
De Zwaluw 1951-2021’
Cultuurmuur museumcafé Het Polderhuis, t/m 18 juni 2022
De Westkappelse duivensportvereniging De Zwaluw vierde in 
2021 haar 70-jarig bestaan. Op uitnodiging van het Polderhuis 
exposeert de vereniging allerlei attributen en beeldmateriaal 
over de duivensport en de vereniging. Samen met Lex van Druk-
kerij van Keulen hebben ze er een prachtige expositie gemaakt 
die gratis toegankelijk is voor jong en oud. 
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Expositie ’Jan van Schalkwijk Ziet het Anders’
olieverfschilderijen Jan van Schalkwijk
Vuurtoren ’t Hoge Licht, t/m 5 november 2022

Jan van Schalkwijk woont en werkt in Abcoude. Hij volgde 
diverse kunstopleidingen en studeerde in 1983 af aan de Kunst-
academie te Utrecht, in Monumentale vormgeving. Na 20 jaar 
gewerkt te hebben als decorateur en modelleur voor NOS en 
NOB Decor in Hilversum, ging hij in 1997 zelfstandig werken als 
Monumentaal kunstenaar/decorateur en modeltekenaar.  
Als schilder van decors  en achterdoeken voor opera, film en 
televisie is zijn oeuvre bijkans overrompelend. Terwijl hij ook 
nog muren en ramen heeft gedecoreerd en driedimensionale 
modellen creëerde. Hij is ook kunstschilder en in zijn atelier 
thuis in  Abcoude maakt hij olieverfschilderijen. Op de schil-
derijen die nu in de vuurtoren worden geëxposeerd, zijn veel 
landschappen te zien. Hij zag deze op zijn vakanties en wande-
lingen onder andere in Zeeland.
In de schilderijen zitten herkenbare elementen zoals figuren, 
bomen, zuilen, bogen, tegels en de vuurtorens van Westkapelle, 
Breskens, Nieuw Haamstede, Texel en Ploumanach in Bretagne. 
Maar tegelijkertijd hebben de schilderijen vaak een vervreem-
dende theatrale sfeer over zich en zullen zij het publiek zeker 
stimuleren om net even langer naar de doeken te blijven kijken. 
Te bezichtigen tijdens de openingstijden van de vuurtoren. 

Willebrordstraat 15 

4361 CN Westkapelle

Adrie 

Huibregtse

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

Jan van Schalkwijk, Texel 1/ Balans, olieverf
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Vacatures bij Het Polderhuis
Heb je tijd over en wil je die vullen met een leuke en gezellige 
bezigheid door de week of in het weekend? Bij het Polderhuis 
kunnen we nog wel wat hulp gebruiken in het museumcafé, 
de winkel en op ons terras. Dit kan vrijwillig, als parttime- of 
als vakantiebaantje. Dus zorg dat je er bij komt, bij het Pol-
derhuis! Mail naar ivo@polderhuiswestkapelle.nl

Vuurtorenwachter
De vuurtorens van Westkapelle zijn een echte eyecatcher. Het 
Polderhuis heeft beide torens sinds 2015 in beheer en ze toe-
gankelijk gemaakt voor het publiek. De bezoekers van de vuur-
toren krijgen een unieke beleving en die dag zullen ze nooit 
meer vergeten dat ze in Westkapelle waren. Dit zouden we het 
liefst nog meer mensen gunnen. En dat kan door de openings-
dagen te verruimen maar daar hebben we hulp bij nodig! We 
zoeken dus meer vrijwilligers, als suppoost (vertellen over de 
geschiedenis boven op de toren) maar ook als gastheer/vrouw 

(ontvangst gasten, afrekenen toegangskaartjes en souvenirs) 
voor in de vuurtorens. Help je mee om mensen een onvergete-
lijke beleving te geven op de vuurtorens en Westkapelle? 
Aanmelden kan bij André Roelse, ☏ 0637162241 of 
vuurtorens@polderhuiswestkapelle.nl 

Mannenontbijt 
Het laatste mannenontbijt met oud-zeekapitein Wim Postma 
was een groot succes. Het volgende mannenontbijt in het Pol-
derhuis is gepland voor 25 juni om 8 uur. 
Die ochtend vertelt Sal Cracau, adviseur Crisisbeheersing van 
de Veiligheidsregio Zeeland over de maatregelen die moeten 
worden genomen als er bijvoorbeeld een tanker strandt die 
gevaarlijke stoffen lekt of explodeert. Hij is kenner op het 
gebied van maritieme incidenten en heeft al heel wat meege-
maakt op dat gebied. Aanmelden kan via 
info@polderhuiswestkapelle.nl of   0118-570700 

Vogelexcursie Noordervroon 
Natuurgebied het Noordervroon van Staatsbosbeheer her-
bergt een breed scala aan (trek)vogels die er op zitten te wach-
ten om ontdekt te worden. Niet alleen door de ’professionele’ 
vogelspotters maar ook de amateurs. 
De gidsen van de Vogelwerkgroep Walcheren leggen alles uit 
over de vogels die gespot worden. 23 april en 14 mei starten de 

 De toren, zoals geschilderd door Piet Mondriaan in 1907

excursies al om 6.00 uur. Lijkt het je leuk om mee te gaan? 
Meld je dan aan via info@polderhuiswestkapelle.nl 

Handwerkcafé
Op 21 april, 19 mei en 16 juni zit een groepje dames van Hand-
werkgroep de Mutsen in het museumcafé te handwerken 
tussen 13.30-16.00 uur. Maar je hoeft geen vrijwilliger te zijn 
bij het Polderhuis om hierbij aan te mogen sluiten, iedereen is 
welkom met zijn/haar eigen handwerkje. Het gaat vooral om 
de gezelligheid.

Zomeractiviteiten 2022
De activiteiten starten 30 april met een KNRM-dag en bij 
geschikt weer komen de Vliegervrienden met hun grote vlie-
gers de dijk opvrolijken. Voor een warme wafel kun je die dag 
terecht bij het Polderhuis waar de handwerkgroep ’de Mutsen’ 
hun eerste verkoopdag van het seizoen heeft.
Zaterdag 28 mei kunnen eindelijk de ringrijders weer van start 
met een wedstrijd op het Marktplein. Een mooi folklorebeeld dat 
al vele jaren bestaat en gelukkig nu weer gezien kan worden.
Zaterdag 18 juni zijn de Oldtimers weer opgepoetst en 
gebruiksklaar om een rondrit te maken. Al die oude modellen 
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WITGOED REPARATIE VERKOOP ONDERDELEN 

Schoonmakers
Al vanaf het begin van het Polderhuis maken vrijwilligers het 
museum en de  bijbehorende ontmoetingsruimte schoon. 
Gewapend met een natte lap, een stofzuiger en een zeem trek-
ken ze ten strijde tegen het stof en strepen op de ruiten van 
de vitrines. Tussendoor een bakje koffie met wat lekkers erbij, 
even bijpraten om vervolgens nog even een uurtje aan de slag 
te gaan om de laatste puntjes op de i te zetten. Hierna kunnen 
de bezoekers weer een proper museum binnen stappen.   Er 
zijn twee groepen hierdoor kom je eenmaal in de vier weken 
aan bod om te schoon te maken. In de zomer starten ze om 8u 
(10.30 uur klaar) en in de winter om 8.30 (11.00 uur klaar). Lijkt 
het je leuk om in groepsverband mee te helpen om het Polder-
huis schoon te houden? Meld je dan aan via 
ivo@polderhuiswestkapelle.nl. 
Coördinator Natuur en Milieu
Een nieuwe tak binnen de activiteiten van het 
Polderhuis is: “Natuur en Milieu “. Deze richt 
zich op de totale omgeving van Westkapelle 
en de Kop van Walcheren. Binnen Natuur en 
Milieu maken we verbindingen met andere 
(natuur)organisaties. Samen met hen worden 
diverse programma’s rond meerdere natuur 
thema’s ontwikkeld.
Voor deze nieuwe activiteit zoeken we een 
coördinator.
In deze rol zal je samen met het nog te ontwik-
kelen team de inmiddels opgestarte samen-
werkingsactiviteiten verder vorm geven.
Draag je de natuur een warm hart toe en vind 
je het leuk om dit soort activiteiten te organi-
seren, meld je dan aan via: ivo@polderhuis-
westkapelle.nl

Westkapelle vierde in 1973 uitbundig zijn 750-jarige stadsrechten; 
collectie St. Cultuurbehoud Westkapelle

in colonne door het Walcherse landschap is een prachtig zicht.
Zaterdag 25 juni is het een drukke dag. Door de ringrijders uit 
Meliskerke, Zoutelande en Westkapelle wordt er aan de Grind-
weg gestreden voor de eer.
Die dag is op het sportpark Prelaat de einddag van het seizoen 
2021-2022. De twee sportverenigingen De Noormannen en De 
Stormvogels organiseren samen een dag vol sportieve elemen-
ten voor iedereen die mee wil doen. ’s Morgens voor de jeugd 
en ’s middags kan er gewandeld worden, op de fiets een rondje 
doen en wellicht komt er nog een hardloopwedstrijd. Voor de 
liefhebbers wordt er een toernooi georganiseerd met korfbal/
voetbal/volleybal. 
Na al die sportieve acties kan iedereen bijkomen bij een hapje 
& drankje en zal het Rad van Avontuur z’n rondjes draaien. 
Kortom een afsluitend feest voor iedereen!

En dan maken we ons op voor het echte werk, de zomeractivi-
teiten van juli en augustus, waarover meer in het volgende Pol-
derhuisblad.
Voor actuele informatie zie de socials van desbetreffende ver-
enigingen.
Ellen Hansma, activiteitencoördinator

Westkapelle 800 jaar stadsrechten
In 2023 is het 800 jaar geleden dat Westkapelle stadsrechten 
kreeg, tegelijk met ons buurdorp Domburg. Wist je dat Amster-
dam toen nog 100 jaar op zijn stadsrechten moest wachten? 

De 750e verjaardag van de stadsrechten was 50 jaar geleden 
aanleiding voor een groot feest in Westkapelle en ook de 800e 
willen we niet ongemerkt voorbij laten gaan. Integendeel we 
hopen dat het hele dorp dit heugelijke feit gaat vieren. 
Hiervoor zoeken we mensen die mee willen denken over de 
te organiseren activiteiten, evenementen en feestelijkheden. 
Heb je interesse om mee te denken? Meld je dan aan via ivo@
polderhuiswestkapelle.nl 
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Waarom is het zinvol om een (levens)testament op stellen?

Een levenstestament is bedoeld voor situaties dat ‘ik’ geen beslissingen kan nemen, wegens dementie, maar ook voor langdurige 
afwezigheid (werk of wereldreis), vermissing of coma, maar wordt het meest gebruikt voor situaties dat er geen sprake is van (vol-
ledige) wilsonbekwaamheid, maar dat de persoon om wie het gaat wegens lichamelijke en/of geestelijke gebreken niet in staat 
is om alles zelf te regelen of gewoon hulp nodig heeft bij het nemen of uitvoeren van beslissingen zoals bankzaken of woning-
verkoop. In een levenstestament kun je alles regelen, van a. tot z. en dus ook bankzaken, hypotheek, woning, huur, schenken en 
medische afspraken. Een levenstestament eindigt bij overlijden. 

Een testament (hierna te noemen: overlijdenstestament) is juist geldig vanaf overlijden en zorgt ervoor dat de achterblijvende 
echtgenoot of andere erfgenaam niet voor verrassingen komt te staan. Zonder een goed overlijdenstestament en levenstesta-
ment kan een echtgenoot of kind (ondanks hun goede bedoelingen) geen beslissingen namens u nemen, is de gang naar de rech-
ter nodig om de echtelijke woning te kunnen verkopen en er zijn onvoldoende mogelijkheden om mogelijk torenhoge belasting-
aanslagen (denk aan erfbelasting of zorgbijdrage) te voorkomen/beperken. 

Een overlijdenstestament heb je vaak niet nodig om je echtgenoot of kind te laten erven (dat regelt de wet), maar juist om vast 
te leggen dat uw echtgenoot nadat u bent overleden voldoende keuzes heeft (en dus beschermd wordt). Welke keuzes? Bijvoor-
beeld de keuze om alles aan zichzelf toe te eigenen (en op te kunnen maken als dat nodig is) of de keuze om alvast de woning 
op naam van de kinderen te zetten omdat u als langstlevende echtgenoot op dat moment kleiner gaat wonen of zelfs intensieve 
zorg nodig heeft (zorginstelling). Een andere keuze is om de erfdelen van de kinderen te beperken (voordeel: geen erfbelasting) 
of juist de andere kant op: zoveel mogelijk op naam van de kinderen te zetten. Met een dergelijk overlijdenstestament en levens-
testament kunt u ook al snel vele duizenden euro’s aan belastingen besparen!  

Wat is de beste keuze, wel of geen hoge erfdelen van de kinderen, wel of geen erfbelasting bij het overlijden van één van de 
ouders, wel of niet de woning op naam van de kinderen zetten? Deze vragen zijn begrijpelijk. Het is alsof u nu een keuze moet 
maken, terwijl je niets weet over cruciale vragen die beginnen met ’wie, wat, wanneer en hoe’. In uw levenstestament en overlij-
denstestament wordt daarom dan ook opgenomen (vrij vertaald) dat u alle keuzes uitstelt tot het overlijden (of wilsonbekwaam-
heid) van één van beiden. Dan pas is immers bekend wie er is komen te overlijden, in welke levensfase (de huidige levensfase of pas 
indien het verpleegtehuis in zicht is), de omvang van het vermogen, de samenstelling en waardeontwikkeling van het vermogen 
(bakstenen of geld op de bank), de verzorgingsbehoefte van de langstlevende partner, de leeftijd van de langstlevende partner 
en de (belasting)wetgeving op dat moment. 
Wilt u meer informatie, maak dan een vrijblijvende afspraak (op kantoor of telefonisch/video) via het algemene telefoonnum-
mer 0118-418110. Graag tot ziens!

Sauer en Oonk Notarissen, Edisonweg 2A te Vlissingen. 
mr. Anthonie M. Jacobse, notaris sectie familierecht.

- Advertorial -
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Lezenswaardig 
Anita Peene-Janse, Onder de Lichtstralen van het Woord - 100 jaar Gereformeerde Gemeente 
Westkapelle, 2022, hardcover, 190 pagina’s, ISBN 9789090356167, prijs € 21,95. 

Ter gelegenheid van het honderdjarig bestaan van de Gereformeerde Gemeente West-
kapelle is onlangs een jubileumboek verschenen. In dit boek schetst de auteur, Anita 
Peene-Janse, de geschiedenis van de kleine gemeente aan de zeedijk. Het verhaal 
begint bij zendeling Willibrord en neemt de lezer mee door de Roomse middeleeu-
wen naar de tijd van de Reformatie. 
Het boek bevat 150 kleurenfoto’s en is nu tijdelijk te koop in de museumwinkel van 
het Polderhuis.

Voor het Polderhuisblad schreef Anita Peene een beknopte versie van de geschie-
denis van de Gereformeerde Gemeente in Westkapelle.

Op de dorsvloer van broeder Houmes 
Honderd jaar Gereformeerde Gemeente Westkapelle 

Aan het begin van de twintigste eeuw stapelden donkere wolken 
zich op boven ons land. De oorlogsdreiging werd door iedereen 
gevoeld, de kerken stroomden vol. In die tijd werd op de dors-
vloer van Willem Houmes de kiem gelegd voor de huidige Gere-
formeerde Gemeente van Westkapelle. 

Willem Houmes (1853-1929) was een geboren en getogen Was-
schappelaer, maar in de dorpskerk voelde hij zich geestelijk 
niet echt thuis. Daarom liep hij elke zondag heen en weer naar 
de Gereformeerde Gemeente van Aagtekerke, waar hij ook 
ouderling was. Eind 1914 gaf hij zijn kerkenraad te kennen dat 
hij op zijn eigen dorp een gemeente wilde stichten. Hij citeerde 
daarbij de Bijbeltekst 2 Samuël 24:18: ‘Ga op, richt den Heere een 
altaar op, op den dorsvloer van Arauna, den Jebusiet’. Want, zo ver-
telde hij, met die woorden had God hem ingewonnen om zijn 
eigen dorsvloer af te staan voor de prediking op zijn 
dorp. Toch zou het nog een hele tijd duren voordat 
broeder Houmes die wens in vervulling zag gaan. 
Het waren roerige tijden: de Eerste Wereldoorlog was 
uitgebroken. Hoewel Houmes nog geen toestemming 
kreeg om een eigen gemeente op te richten, mocht hij 
wel weekdiensten gaan houden voor de in Westkapelle 
gelegerde militairen. Deze diensten, waar ook dorpe-
lingen op afkwamen, vonden plaats op zijn eigen dors-
vloer. Van lieverlee sloten steeds meer Westkappelse 
gezinnen zich aan bij de Gereformeerde Gemeente 
van Aagtekerke. Wegens ruimtegebrek besloot de ker-
kenraad uiteindelijk toch toestemming te geven voor 
een zelfstandige gemeente in Westkapelle. 
De schuur van Willem Houmes werd voorlopig als 
kerkgebouw gebruikt: een aangrenzende kamer deed 
dienst als consistorie. De wand tussen de consistorie-
kamer en de schuur bestond uit twee bedstedes met 
in het midden een provisiekast. In deze ‘spinde’ was 
een deur gemaakt die rechtstreeks uitkwam op de preekstoel. 
Voor de kerkbanken werden houten palen en planken gebruikt, 
maar daar klaagde niemand over. De mensen waren al lang blij 
dat ze ’s zondags niet meer naar Aagtekerke hoefden te lopen. 

Op 15 december 1921 heeft ds. R. Kok uit Aagtekerke de Gere-
formeerde Gemeente van Westkapelle geïnstitueerd. Tijdens 
deze dienst werd Willem Houmes opnieuw tot ouderling 
bevestigd, samen met de jongere Hendrik Cijsouw. Laatstge-
noemde heeft veel betekend voor de prille gemeente. Onder 
zijn leiding verrees er in 1926 een nieuwe kerk aan de Noord-
straat. Helaas werd deze kerk, die met zoveel liefde en ijver tot 
stand was gekomen, achttien jaar later volledig verwoest door 
oorlogsgeweld. 
Hoewel hun eigen huizen in puin lagen, schraapten de leden 
van de Gereformeerde Gemeente toch alles bij elkaar om hun 
kerk te herbouwen, daarbij geholpen door de Synodale Com-
missie ‘Verwoeste Kerken’. In 1949 werd aan de Rookstraat een 
nieuwe kerk in gebruik genomen. In dit kerkje, op een steen-
worp afstand van de zeedijk, klinkt nog elke zondag de bood-

schap van zonde en genade. 
Bijna honderd jaar was de gemeente vacant, maar in 2017 
mocht kandidaat J. de Kok het beroep naar Westkapelle aan-
nemen. Dat was een bijzondere gebeurtenis voor de gemeente.

Het na de oorlog gebouwde kerkgebouw van de Gereformeerde Gemeente op de 
hoek van de Rookstraat en de Koestraat, kort na de ingebruikname; 1952
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Vele wegen leiden naar de vuurtoren en één daarvan is ‘de’ Noordkerkepad. Nee, niet ‘het’ Noordkerkepad, want een pad is in Zeeland 
niet onzijdig maar duidelijk vrouwelijk en het woord heeft een veel bredere betekenis dan in het A.N. De Noordkerkepad dus en die 
heeft, zoals heel Westkapelle, in de loop van de tijd ingrijpende veranderingen ondergaan. Maar zij is altijd herkenbaar gebleven en 
het eigen karakter bleef bewaard. Vanaf de splitsing met de Molenwal en de Noordstraat is de Noordkerkepad in zijn volle lengte te 
overzien. De vanaf dit punt gemaakte foto’s schrijven de geschiedenis.

Aan het begin van de 20e eeuw was het oostelijke 
deel van het dorp nog grotendeels onbebouwd. 
Aan weerszijden van de Noordkerkepad -en ook 
aan de Zuidkerkepad, zoals de oostelijke Zuid-
straat toen nog heette- lag agrarische grond. Vanaf 
de Molenwal was er dus ruim zicht op de vuurto-
ren, met alleen aan het begin een paar landbouw- 
schuren.

brand-
beveiliging
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controle

camera

brandwerende 
dossierkast

inbraak-
beveiliging
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Langs het tuinpad van mijn vader

Piet Minderhoud en Jan Kaland maken een reis door de tijd 
Deel 11 -    ’De’ Noordkerkepad

1910
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In 1930 is vanaf de toren een voorzichtig begin zichtbaar van 
de dorpsuitbreiding aan de Noordkerkepad. Het nog steeds 
bestaande huis op de hoek van het latere Dreefje is dan in 
aanbouw en er staan ook wat meer huizen aan de westkant. In 
de jaren daarna zou de bebouwing verder in de richting van de 
vuurtoren oprukken.

 

Het kwaad van de oorlog trof ook de Noordkerkepad. Door-
dat de straat relatief ver van de dijk af ligt, troffen de bommen 
alleen de huizen dicht bij de Noordstraat. Op de foto uit 1945 
is goed te zien dat de Noordkerkepad aanmerkelijk lager ligt 
dan de aangrenzende Noordstraat, want tussen en in de huizen 
verzamelde zich veel overstromingswater. De zeewaterschade 
bleef in de overeind gebleven woningen tot de dag van van-
daag problematisch. 

De oorlogsschade werd na de oorlog hersteld en de Noord-
kerkepad is in 1955 in oude glorie herrezen, behalve dan dat 
de houten wand van de altijd op de voorgrond staande oude 
schuur moest worden vervangen door een gemetselde gevel. 

Maar onvermijdelijk gingen in de jaren daarna ook hier de 
nieuwe woonbehoeften zich laten gelden. Nieuwe woningen 
verrezen ook op de door de lage ligging altijd onbebouwd 
gebleven grond tegenover de oude schuur. Andere werden 
ingrijpend verbouwd, alles groter en hoger, wat toch in 2012 
een iets ander totaalbeeld gaf. 
Toen stond hier nog steeds de antieke, vooroorlogse schuur, 
maar ook die moest korte tijd later plaats maken voor een 
moderne woning, zoals te zien is op de recente foto in de 
aanhef. 
Wat wel tot op de dag van vandaag bleef is de woning met de 
tot boekwinkel verbouwde schilderswinkel. 

Karakterbepalend voor de straat, maar hoe lang nog?

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.

1945

1955

2012

Traditionele huizen en boekwinkel

1930
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Een omstreden benoeming 
of een storm in een glas water?

door Jan Zwemer   -   www.janzwemerschrijft.nl

Tja, dat komt ervan. Een dorp waar zoveel mensen dezelfde 
namen dragen. En Minderhoud was daarvan wel de meest voor-
komende, ook in 1887. Een ’biesmak’ kon je natuurlijk niet op een 
stembiljet zetten - in dat geval had het conflict zich niet voorge-
daan. Alla, laten we zeggen een conflictje, want het was niet veel 
meer dan een storm in een glas water. 
In elk geval was het verstandig geweest wanneer de liberale 
kiesvereniging ’Burgerplicht’ net als in 1881 een advertentie in 
de Middelburgsche Courant had laten zetten met het advies: ’Ten 
einde verwarring te voorkomen zijn eenige kiezers voornemens 
hunne biljetten aldus in te vullen: Jan Minderhoud Kz, aftredend 
lid en Willem Roelse Wz, aftredend lid.’ Destijds kreeg elke kies-
gerechtigde voor de Raadsverkiezingen een stembriefje thuis-
bezorgd, dat hij op de dag van de stemming kon inleveren. Hij 
(alleen mannen met een bepaald inkomen waren kiesgerech-
tigd) kon het briefje dus thuis op zijn gemak invullen. 
Zo’n advertentie was er in 1887, toen de zes jaar geleden gekozen 
raadsleden aftredend waren -elke twee jaar traden er twee van 
de zeven af en één keer drie- niet geplaatst. Bij de stemming op 
19 juli werden er 100 stemmen uitgebracht, waarvan 76 op J. de 
Troije en 55 op Jan Minderhoud, zittende raadsleden. Maar ging 
het wel om de Jan Minderhoud die nu raadslid en ook wethouder 
was? Op de stembriefjes had 20 keer gestaan: ’Jan Minderhoud 
Kz, aftredend lid’, terwijl 29 waren ingevuld als ’Jan Minderhoud 
Kz’ en 6 als ’Jan Minderhoud’.
De gemeenteraad had er geen moeite mee. Zij vond al deze stem-
men geldig ’op grond, dat de kiezers ongetwijfeld het aftredend 
lid J. Minderhoud Kz. bedoeld hebben, die tevens door eene kies-
vereeniging candidaat was gesteld, en dat wanneer een ander 
van dien naam was bedoeld, de kiezers wel beter zouden hebben 
onderscheiden.’ Een door P. van Sighem Wz. ingediend bezwaar-
schrift stelde echter dat met de laatste twee omschrijvingen 
’geen persoon duidelijk aangewezen is.’ Burgemeester Willem de 
Rapper haalde in de raadsvergadering van 30 juli -zijn vrouw liep 
op alle dagen, twee dagen later beviel ze van een dochter- daar-
tegen aan dat diverse Koninklijke Besluiten in eerdere gevallen 
een besluit zoals dat van het Westkappelse stembureau hadden 
ondersteund. Voor een van de raadsleden was dat reden, zei hij 
later, om het protest van Van Sighem niet bij te vallen. 

Daarmee was de 
kous af, al protes-
teerde de opposi-
tie nog bij Gede-
puteerde Staten. 
Van Sighem en 
zijn medestanders 
zullen wel onder 
de antirevoluti-
onairen oftewel 
de voorstanders 
van christelijk 
onderwijs gezocht 
moeten worden, want dezen vormden in 1887 de enige landelijk 
georganiseerde partij die tegen de al geruime tijd dominante 
liberale richting oppositie voerde. Bij die beweging moet ook de 
hervormde predikant W.A. MacPherson, die van 1884 tot 1890 in 
Westkapelle stond, hebben behoord. 
Hij schreef een ingezonden brief die op 27 augustus in de Mid-
delburgsche Courant werd geplaatst. Hij legde uit dat er nog een 
Jan Minderhoud Kz. woonde te Westkapelle die ook gerechtigd 
was om in de raad gekozen te worden. Die persoon had dus ook 
bedoeld kunnen zijn.

Het protest bij GS had geen effect. Het dagelijks provinciebe-
stuur vond dat de aftredend wethouder ’op de juiste gronden’ 
tot raadslid herkozen was. MacPherson voerde nog aan dat 
deze Jan Minderhoud Kz. niet officieel kandidaat was gesteld - 
dat had niet alleen binnenskamers bij de kiesvereniging, maar 
ook ’publiek bekend (moeten) worden gemaakt’. Ook de inge-
zonden brief bleef, zoals zo vaak, zonder gevolgen. Terwijl een 
tweede beroep op de raad, door de andere Jan Minderhoud Kz. 
met enige dorpsgenoten, eveneens werd afgewezen. Op formele 
gronden trouwens: er was geen zegelrecht over betaald en een 
bezwaarschrift moest door maar één persoon worden ingediend. 
Half augustus was de zaak formeel rond, al moest de ingezonden 
brief van de dominee toen nog volgen. Jan Minderhoud Kz. bleef 
raadslid en wethouder tot aan zijn overlijden in 1905.

Willem Antonie MacPherson (1851-1917)

Makspersôôn
Lange tijd was het in Westkapelle gebruikelijk dat het eerste door een nieuwe dominee 
gedoopte kind als voornamen de volledige naam (dus inclusief de achternaam)  van die 
dominee kreeg. Bekend was bijvoorbeeld de dubbele voornaam Jacob Binneweg, die leidde 
tot de bijnaam ’van Binnen’. 
De eerste dopeling van MacPherson in 1884 werd zo Willem Antonie MacPherson Hendrikse. 
Naast zijn bijnaam Willempje van de Marmot was hij vooral bekend als Makspersôôn. 
Makspersôôn had het wat ongewone beroep van stoelenmatter. Hij bleef ongehuwd en 
woonde in de Noordstraat. Aan zijn leven kwam een tragisch eind door het bombardement 
van 3 oktober 1944. Zijn lichaam werd pas in het voorjaar van 1946 gevonden.

Willem Antonie MacPherson Hendrikse, alias Makspersôôn (1884-1944)
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Iepenloftspul

door Nelleke Wouters

Enkele jaren geleden begon ik met het schrijven van deze 
column met een kijkje in het leven in Friesland. Ondertussen 
heb ik al een aantal tradities beschreven. Toen Nelson een 
paar weken geleden het huis binnen kwam stormen, terwijl hij 
’mama, ik mag auditie doen’ schreeuwde, besefte ik dat ik een 
van de mooiste tradities nog niet met jullie gedeeld heb. Hoog 
tijd, zeker nu de dagen langer en warmer worden en de toneel-
verenigingen én potentiële acteurs staan te popelen…
Een van de Friese fenomenen, waar ik nog nooit van gehoord 
had voor ik hier kwam wonen, is die van het ’iepenloftspul’; een 
toneelspel dat in de open lucht wordt opgevoerd. Veel dorpen 
in Friesland hebben er een en verzorgen jaarlijks of om het jaar 
een voorstelling. Geen sinecure overigens, want de toneelstuk-
ken zijn erg professioneel. En dat terwijl ze grotendeels geschre-
ven en opgevoerd worden door vrijwilligers. Niet alleen in het 
voortraject voor het ontwerpen en maken van de kostuums, 
het toneel, maar ook op de avonden zelf. Er zijn parkeerwach-
ters nodig, mensen voor de catering, licht- en geluidstechnici, 
EHBO en dat zijn allemaal 
mensen (ook kinderen) die 
daar geheel belangeloos 
aan meewerken. 
Het bekendste iepenlofts-
pul is dat van Jorwerd. 
Ooit ontstond het daar 
als manier om geld in te 
zamelen om de ingestorte 
kerktoren te restaureren. 
Wie ooit het boek Hoe God 
verdween uit Jorwerd van 
Geert Mak gelezen heeft, 
komt dit vast bekend voor. 
Ondertussen is het uitge-
groeid tot een evenement 
waarvoor de wijde omge-
ving ’in spier’ komt. Wij 
konden ooit, via via, kaart-
jes bemachtigen. Want net 
als in Westkapelle, is het in 

Friesland ook handig als je de vader van, zoon van, buurvrouw 
van… kent. Het was een geweldige avond. Heerlijk weer, mooie 
muziek en hele goeie acteurs.
Onderling is het ook nog een soort van dorpencompetitie. 
Ook al zullen de Friezen het niet snel hardop toegeven, het 
gaat er toch ook om wie de beste recensies krijgt. Niet in de 
laatste plaats omdat de Iepenloftspulen, zoals zoveel cultu-
rele instellingen, afhankelijk zijn van sponsoren. Hoe meer 
sterren in de Leeuwarder Courant, hoe meer kans om het jaar 
erna grote geldschieters voor je te winnen. Gelukkig hoef je je 
daar niet mee bezig te houden als je alleen maar toeschouwer 
bent. En dat zijn we dit jaar. Nelson had achteraf toch niet zo 
heel veel zin om lang te oefenen en een week lang elke avond 
op te treden, twee meisjes uit zijn klas zijn wel door de auditie 
gekomen. Dit jaar gaan we dus naar het Berneiepenloftspul in 
Easterwierrum!

Publiek op weg naar het Iepenloftfspul in Jorwerd
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 Zwartboek Westkapelle

door Jan Kaland
 (op persoonlijke titel)

Waar zijn al de bloemen toch, van lang geleden  
Waar zijn al de bloemen toch, waar zijn ze nu? 

(Pete Seeger/Conny Vandenbos)

Westkapelle kraakt en piept in al zijn voegen. Een jarenlange verwaarlozing van openbare voorzieningen en ook particuliere objecten 
begint te knagen. Westkapelle ligt er pover en naargeestig bij. Hoog tijd voor een hersteloperatie.

De trots van Westkapelle, ’t Grôôt ‘ôôd, verkeert in staat van 
ontbinding en het plankier is niet langer bewandelbaar. De 
pers kreeg daar in de afgelopen wintermaanden lucht van en 
iedereen mocht er iets van vinden. De opwinding was nog niet 
geluwd toen we werden opgeschrikt door het bericht dat het 
ijzeren torentje vol scheuren zit en moet worden gesloten voor 
het publiek. Daarvòòr al had een dorpscomité alarm geslagen 
over de deplorabele toestand van het speeltuintje op de dijk. 
En nog vers in het geheugen ligt de zwaar door roest aange-
taste tank bij het oorlogsmonument. De tank is uiteindelijk 
gerestaureerd maar over de speeltuin en het torentje wordt 
nog nagedacht en het plankierhoofd schijnt helemaal onher-
stelbaar te zijn. 
Het probleem is breder dan alleen de tank of het Grote Hoofd. 
Er is hier sprake van een op veel fronten falend overheidsbeleid. 
Westkapelle verschraalt en steeds weer moeten we constate-
ren dat normale en vanzelfsprekende onderhoudswerkzaam-
heden niet of pas na veel gesoebat worden uitgevoerd. Of de 
voorzieningen die totaal versleten of verroest zijn verdwijnen 
stilletjes zonder dat er iets nieuws voor terug komt. Less is 
more…, denken ze. 

Hoe is het zo gekomen. 
Westkapelle heeft in zijn enerverende geschiedenis veel 
zwarte sneeuw gezien, maar er was een tijd, zo aan het eind 
van de jaren tachtig van de vorige eeuw, dat het er redelijk 
goed voor stond. Weliswaar was niet iedereen even tevreden, 
maar met wat goede wil kon je dromen dat Westkapelle bijna 
af was. De dijk deltasterk en multifunctioneel, een rijk sociaal-
cultureel leven, prima leefklimaat, mooi aangevuld door en in 
evenwicht met het toerisme, veel voorzieningen, woningen en 
bouwgrond voor iedereen, nieuwe natuurgebieden, de Noor-
mannen wonnen regelmatig, wat wil je nog meer. 
In de jaren negentig begon het tij te keren. Westkapelle was 
geen zelfstandige gemeente meer maar slechts een van de vele 
kernen van de gemeente Veere. Daarmee was ook de directe 
probleemherkenning en kwaliteitsbewaking verdwenen. Met 
kreten als individualisering, privatisering, decentralisatie en 
burgerparticipatie ging de overheid haar taken meer en meer 
verhabbezakken. Stuk voor stuk verdwenen de voorzieningen: 
het gemeentehuis en de gemeentewerf, het postkantoor, de 
bank, het waterschapskantoor, het politiebureau, de tandarts, 
het kruisgebouw, winkels en cafés, de broodfabriek, de VVV, 
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sociale huurwoningen, de blauwgeëmailleerde straatnaam-
borden, de ‘kuresel’ van de kermis, diverse verenigingen. En 
wat overbleef werd niet onderhouden en begon mankementen 
te krijgen. Het ging langzaam maar zeker bergafwaarts met 
Westkapelle en nu wonen we in een soort van uitgewoond dorp.

Laten we de ravage eens opnemen 
Overal is merkbaar dat de kwaliteit van de buitenruimte veel te 
wensen over laat. Dat raakt iedereen want voor een goed leef-
klimaat is de openbare ruimte essentieel. Dus juist die zou een 
eerste prioriteit moeten zijn voor een zichzelf respecterende 
overheid. 
Veel straten liggen er schots en scheef bij. ’Hobbeldurp’ stond 
er ooit op de gaai en dat is nu meer dan ooit actueel. Op veel 
plaatsen wordt een vrij gebruik van de openbare weg belem-
merd doordat de straat is omgevormd tot parkeerterrein en 
ook wel door uitdijende terrassen. Auto’s staan geparkeerd 
waar dat niet de bedoeling is, brommers rijden op fietspaden, 
fietsen op wandelpaden, niemand die er naar om kijkt. De dijk-
overgangen zijn gedateerd en slecht onderhouden en eigenlijk 
aan renovatie toe. Het wandelpad rond de kreek, populair bij 
inwoners en toeristen, is op veel plaatsen een modderpoel en 
onbegaanbaar.

Het absolute dieptepunt is de Markt. Het plein zou een gezel-
lig verblijfsgebied voor inwoners en toeristen moeten zijn, 
een bruisend dorpscentrum. Maar het is overgeleverd aan de 
barbaren met als resultaat een grauwe, huiveringwekkende en 
deprimerende steenwoestijn, bij tijd en wijle bedekt met blik. 
Er is altijd wel wat op de Markt aan te merken geweest, maar 
zo armoedig als nu is nooit vertoond. Een totale reconstructie is 
urgent, maar staat nog op geen enkele planning. 

De plantsoenen in het dorp -het zijn er weinig en ze zijn klein- 
worden niet of met de Franse slag onderhouden. Wat bloeide 
maakte plaats voor onderhoudsarme beplanting of wildgroei. 
Bomen, toch al zeer schaars, zijn gekapt. Talloze iepen uit de 
monumentale laanbeplanting in de Zuidstraat moesten weg 
en worden niet vervangen. Ook in het buitengebied verdwijnt 
meer beplanting dan er bijkomt. Waarom niet voor iedere 
gekapte boom twee nieuwe inplanten? 

Het pad om de kreek is een onbegaanbare modderpoel

Ooit was dit een karakteristieke meidoornhaag

Een deprimerend dorpscentrum

Leegstand en verval op de Markt

de winkel van alles! 
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Een gemeentelijke visie op de huidige en toekomstige ruimte-
lijk inrichting van het dorp en het toerisme blijft verborgen en 
de ontwikkeling staat al 25 jaar stil. De laatste bouwpercelen 
zijn verkocht in de vorige eeuw. Om de vergrijzing nog enigszins 
binnen de perken te houden zijn sociale woningen, vooral voor 
jongeren en alleenstaanden hard nodig maar het zijn er in de 
laatste decennia alleen maar minder geworden. Naar verluidt 
komt de burgemeesterswoning aan de kreek binnenkort vrij. Je 
zou hopen dat die nu eens niet aan de hoogstbiedende wordt 
verpatst en verwachten dat dit prachtige perceel op de een of 
andere manier een meerwaarde krijgt voor de Westkappelse 
gemeenschap. Denk aan een school, appartementen voor jon-
geren, een gezondheidscentrum of iets heel anders. Helaas, de 
gemeente toont geen plannen of ideeën. Verkrotting en leeg-
stand van particuliere huizen is evenmin een gemeentelijk issue. 
De afronding van het Abraham Calandplein, de entree en het 
aanzicht van het dorp, laat al 35 jaar op zich wachten en uitzicht 
dat het hier nog iets wordt, is er niet. 

De heilloze voornemens om het verenigingsgebouw ’Westka-
pelle Herrijst’ te sluiten zijn op dit moment gelukkig (defini-
tief??) van de baan. Maar van de beloofde renovatie hebben we 
nog niets mogen vernemen en in de plannen voor een nieuw 
schoolgebouw en een sporthal zit evenmin veel schot. 
Wat wel fors is toegenomen, is het ruimtebeslag door apparte-
mentencomplexen, chalets en vakantiewoningen en daarmee 
ook de toeristische druk op het dorpsleven. Gelukkig is die niet 
zo exorbitant als in onze buurdorpen, maar toch. De inwoners 
ervaren het overal als bijzonder druk en de dijk is één grote 
camperplaats. De vervallen villa in het natuurgebied Noorder-
vroon is intussen ten prooi gevallen aan een toeristisch pro-
jectontwikkelaar. Een appartementengebouw midden in dit 
unieke vogelgebied, dat gaat toch geen waar zijn zeker. 
Steeds meer huizen waarin een gezin kan wonen, verande-
ren in vakantiewoningen. De Zuidstraat en de Markt werden 
al total loss verklaard; hier is het 2e woningenverbod tegen 
de wens van veel inwoners officieel los gelaten. De gemeente 

Hoezo plantsoenonderhoud?

Auto’s waar olmen horen te staan

Verkrotting

Abraham Calandplein al jaren een gribus

Maatwerk-
specialist

Ook voor
woning-

beveiliging

TAXATIE- & ADVIESBUREAU  MINDERHOUD
beëdigd makelaar - taxateur onroerende goederen
Gecert. Makelaar - Taxateur Wonen/MKB wn BOG
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bijt zich vast in een enkel schrijnend geval, maar tegelijkertijd 
gedoogt ze al dan niet bewust dat op er andere plaatsen talloze 
2e woningen bijkomen en huizen worden opgedeeld in vakan-
tieappartementen. 
Het befaamde verenigingsleven van Westkapelle gaat ziender-
ogen achteruit en tot overmaat van smarte zitten de krabben 
en mossels vol pfas. 

Kwaliteitsverbetering van toerisme?

Aftakeling in de Zuidstraat

Wat nu? 
De lijst met wantoestanden is lang en zeker niet compleet. Natuur-
lijk zijn ze niet alle een direct gevolg van overheidsfalen, maar je 
kunt het een niet los zien van het ander. De gemeente, toch eerst-
verantwoordelijk, geeft er geen blijk van dat ze de problemen 
zelfs maar herkent. Er is geen spoor te bekennen van een plan, 
belangenafweging, beleidsontwikkeling of deugdelijk onderhoud 
en beheer. Gemene delers in de problematiek zijn vervreemding 
van het algemeen belang, onvoldoende plaatselijke bekendheid, 
gebrek aan betrokkenheid bij, laat staan passie voor Westkapelle 
en geen flauw benul van de noden van het dorp. Nee, om nou te 
zeggen dat Westkapelle de gemeente na aan het hart ligt… 
Op wat incidenteel gemopper na berusten de Westkappelaars tot 
nu toe gelaten in de misère. Althans, een Wexit-partij heeft zich bij 
de laatste gemeenteraadsverkiezingen niet aangediend. 

Nu mag je tegen dit klaaglied inbrengen dat het allemaal wel mee-
valt, dat het in andere dorpen ook geen luxe is. Je kunt het verder 
relativeren want het stelt niets voor vergeleken bij de echte proble-
men in de wereld. Natuurlijk, ook de inwoners zelf schieten te kort, 
verbeter de wereld, weet je wel. En positieve dingen zijn er zeker 
ook te noemen. Je hoeft het niet serieus te nemen omdat dit maar 
een oprisping is van een grumpy old man, die ten onrechte vindt 
dat vroeger alles beter was. Bovendien mag je vinden dat het artikel 
onsamenhangend en stijlloos is en niet past in het Polderhuisblad. 
Goed, goed, alles goed…. Maar met Westkapelle gaat het fout! 
En dat mag toch niet gebeuren. Dit sermoen is dan ook een wake 
up-call aan de inwoners en de sluimerende dorpsraad en een aan-
sporing voor het nieuw gekozen gemeentebestuur. Dit kan toch 
niet blind blijven voor wat er mis is. Het zal oog hebben voor wat nu 
en in de toekomst nodig is en, eventueel samen met andere over-
heidsinstellingen, komen met een herstelplan en nieuwe ontwik-
kelingen voor Westkapelle. En allemaal gaan we er over meepraten 
en meedoen en Westkapelle moet en zal wederom herrijzen. 

De foto van het Grote Hoofd in de aanhef van dit artikel is van 
Jan de Jonge; de overige foto’s werden gemaakt door de auteur.

 En altijd varen de schepen aan Westkapelle voorbij; 
collectie Polderhuis
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H O O F D S P O N S O R :

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

 
Computerreparatie 

ondersteuning 
& onderhoud  

  

De Zompe 41 - 4353 RT - Serooskerke 
info@profcom-it.nl - www.profcom-it.nl 

0118-572249 

COMPUTERREPARATIE

ONDERSTEUNING & ONDERHOUD

Colofon
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Gratis voor inwoners van Westkapelle en donateurs; donateursgeld incl. abon-
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Oranjefeest 1939
Op 7 augustus 1939 vierde Westkapelle op uitbundige wijze de 
geboorte van prinses Irene, met diverse activiteiten als ring-
rijden, kinderspelen en een optocht met praalwagens en ver-
sierde sjezen. 
Een groepje jongens deed mee aan de optocht op hun versierde 
fietsen. Zij lieten zich fotograferen op een bijzondere plek, n.l. 
recht voor het later door oorlogsgeweld verwoeste Polderhuis 
op de Kapelle. De foto komt uit de collectie van Jakobus Lous 
(1927-2007) uit de Noordstraat. Ko staat zelf met zijn oranje 
sjerp en zijn fiets rechts op de foto. Op de kettingkast had hij 
geschreven ‘Leve het prinsesje’. Wie de twee andere jongens op 
de foto zijn, kon nog niet achterhaald worden. 

Weet u wie de jongens zijn of meer over de foto te vertellen? 
Deel dan uw informatie met de SCW en het Polderhuisblad; 
reacties naar redactie@polderhuiswestkapelle.nl.


