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Urbi et orbi
Het bestuur, de vrijwilligers en de medewerkers van het Polder-
huis en de redactie van het Polderhuisblad wensen iedereen in 
Westkapelle en in de rest van de wereld ’vee ’eil en zegen in ’t 
nieuwe jaer’. 
 
Nieuwjaarswens van de 
voorzitter
2022 was een goed jaar voor 
het Polderhuis en haar vrij-
willigers. Beperkingen door 
Corona werden afgeschaald 
en het weer was ons goed 
gezind. De temperatuur 
was goed en het seizoen 
was lang. 2023 mag wat mij 
betreft ons weer zo goed 
gezind zijn.
Ik weet al dat de verschillende werkgroepen weer mooie pro-
gramma’s hebben uitgewerkt. Enthousiasme alom dus.
Als bestuur hebben we als terugkerend agendapunt de nabije 
toekomst van het Polderhuis besproken. Ons werkgebied is met 
het verkrijgen van de torens al verlegd van Zuidstraat 154-156 
naar de kop van Walcheren. We zijn dan ook meer een netwerk-
organisatie geworden. Samenwerken met andere organisaties 
levert het voor ons een meerwaarde op om cultuur en natuur 
beter aan de bezoekers over te brengen. Denk dan aan het 
bezoeken met een gids van het natuurgebied Noordervroon 
met groepen mensen. We hebben ook meerdere keren gespro-
ken over het museale deel van het Polderhuis. De reden is dat 
de bezoekersaantallen op de Zuidstraat dalende zijn, terwijl de 
torenbezoeken een stijging laten zien. Na analyse komen we 
tot de conclusie dat het museum te statisch is, terwijl de torens 
ervaren worden als een beleving. Tijd dus voor een plan van 
aanpak wat we de komende paar jaar willen uitwerken. Daar 
gaan jullie van horen.

Ook zijn we weer op het plan gedoken om de ontmoetings-
ruimte te vernieuwen. Door de hoge kosten hadden we dit ter 
zijde geschoven maar we ervaren dat de huidige ontmoetings-
ruimte te krap wordt voor alle activiteiten die we organiseren. 
We hebben inmiddels schetsen van wat we willen en nodig 
hebben en ook beschikken we over een geschatte kostencalcu-
latie.
Omdat de oppervlakte gaat toenemen, moeten we met de 
gemeente en ook het Waterschap in overleg. Onnodig te 
zeggen dat procedures tijd zullen kosten en als alles lukt de 
realisatie nog wel een aantal jaren op zich zal laten wachten.
Maar dan hebben we weer een passende jas. We gaan ervoor.

Over twee jaar is het 80 jaar geleden dat we bevrijd zijn. Met de 
provincie als trekker wordt er nu al over gesproken om dit luis-
ter bij te zetten. Er is al een bijeenkomst geweest in Goes waar 
alle Zeeuwse partijen bij waren genodigd.
Los van wat de Provincie gaat doen hebben we zelf ook ideeën. 
Omdat de eerste generatie van bevrijders ons zo goed als ont-
vallen is, en ook de tweede generatie al op leeftijd komt, willen 
we bij de tank beelden van aanstormende Royal Marines neer-
zetten. Op die wijze kunnen we meer recht doen aan de Royal 
Marines zelf.

Jullie zien dat we samen toch maar een nijver volkje zijn dat 
met elan blijft bouwen aan onze gezamenlijke toekomst.
Ik wens jullie allen een voorspoedig 2023 toe.

Jan van Beekhuizen.

IJs en weder dienende
Met het nieuwe jaar staan we doorgaans ook aan het begin van 
de winter. Maar nu maakte die al eerder een aarzelende start 
met een korte vorstperiode half december, waarin zelfs al hier 
en daar kon worden geschaatst. Een plaagstoot, die vooral goed 
was om de gasrekening en de CO2-uitstoot wat op te drijven. 

 Und nun wollen wir glauben
an ein langes Jahr, 
das uns gegeben ist, neu, unberührt, 
voll nie gewesener Dinge,
voll nie getaner Arbeit, 
voll Aufgabe, Anspruch und Zumutung 

(Rainer Maria Rilke 1907)
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Daarna kregen we het weer waarvan de meteorologen zeggen 
’Te nat en te warm voor de tjjd van het jaar’. Comme d’ habitude. 
De onvermijdelijke vraag die blijft hangen is: wordt het een ijs-
vrije wintertijd of krijgen we allemaal eindelijk weer eens ijs-
vrij? Voor de mensen, die met moeite rondkomen en extra hoge 
energiekosten niet kunnen hebben, zou een zachte winter zeer 
welkom zijn. Maar de schaatsliefhebbers staan te popelen om 
zich op glad ijs te begeven. En een sneeuwdek is voor velen het 
toppunt van romantiek. Waar moeten we naar verlangen?
Wat het ook wordt, aan ijsclub Nova Zembla zal het niet liggen, 
zoals u elders in het Polderhuisblad kunt lezen. 

Exposities in het Polderhuis
Naast de vaste museumcollectie zijn er in 2023 in het Polder-
huis weer diverse aansprekende wisseltentoonstellingen te 
zien. 
Tot april loopt in de bovenzaal nog de expositie ’Een nieuwe 
lente in 1933, Henk Chabot en Charley Toorop op Walcheren’, die 
is gewijd aan de vriendschap tussen Henk Chabot en Charley 
Toorop en hun gezamenlijk verblijf op Walcheren. 
Een nieuwe expositie, gewijd aan Piet Mondriaan en zijn ’West-
kappels werk’, is in voorbereiding. 
In het museumcafé loopt tot 16 april de tentoonstelling t.g.v. 
van het 25-jarig bestaan van de Stichting Cultuurbehoud West-
kapelle, met schilderijen en foto’s van inwoners van het dorp. 
Vanaf 16 april exposeert onze dorpsgenote en amateurfoto-
graaf Hanneke Janse-Lucasse haar werk in het museumcafé, in 
september gevolgd door een tentoonstelling over de Kustma-
rathon Zeeland. 
Meer informatie in de volgende nummers van het Polderhuis-
blad. 
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Mannenontbijt
Op 19 november 2022 hadden we het 15e Mannenontbijt; Peter 
Bakker, oud-piloot bij KLM deed alles uit de doeken over de ver-
antwoordelijkheden van de gezagvoerder aan boord van een 
vliegtuig. 
In 2023 staan wederom verschillende Mannenontbijten met 
interessante presentaties op het programma: 11 maart, 3 juni 
en 11 november, telkens vanaf 9.00 uur. 

Op 11 maart krijgen we informatie 
over het havenbedrijf Kloosterboer 
en daar gaan we ook op bezoek. We 
gaan er met de bus naar toe en krij-
gen een rondleiding over het terrein 
van het bedrijf in Vlissingen Oost. 
Wil je wel eens weten en zien hoe 
de expeditie van goederen is gere-
geld in de haven, meld je dan aan 
via info@polderhuiswestkapelle.nl 
of 0118 - 570700. 
Kosten € 22,50 p.p. voor ontbijt, 
busvervoer en rondleiding bij 
Kloosterboer.

Mama Café
In 2023 staat er weer tweemaal een 
Mama Café ingepland, 16 maart en 

16 november, van 9.00 tot 11.30 uur. Op donderdagochtend 16 
maart praat preventiewerker Corrie Ars van Emergis over ken-
merken van kinderen met stress en geeft zij handvatten en tips 
om daarmee om te gaan. Emergis wil door voorlichting de men-
tale problemen die scholieren ervaren door hoge stress graag 
voorkomen. De voorlichting is bedoeld voor ouders, grootou-
ders, leerkrachten, de oppas en andere geïnteresseerden.
Wil je deelnemen aan ’Stress bij kinderen’? Meld je dan aan vóór 
14 maart via info@polderhuiswestkapelle.nl.
Kosten voor deelname aan de voorlichting zijn € 7,- p.p., dit is 
inclusief koffie of thee met wat lekkers. 

Digi Café
Het ZB Planbureau en het Polderhuis organiseren samen nu al 
ruim 2 jaar het Digi café. Elke vierde donderdag van de maand, 
van 14.00 tot 15.30 uur, zit Arie in het Polderhuis om mensen 
te helpen die problemen hebben met het gebruik van mobiele 
telefoon, tablet of laptop. 

Willebrordstraat 15 

4361 CN Westkapelle

Adrie 

Huibregtse

M: 06 - 30 82 62 58 | E: info@a3h.nl  | W: www.a3h.nl
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Handwerk Café
Elke derde don-
derdag van de 
maand van 13.30 
tot 16.00 uur 
komen dames 
in het Polder-
huis bijeen met 
hun handwerkje. 
Samen handwer-
ken en onder-
tussen nog een 
praatje maken, 
gezelliger kan het 
niet. Lijkt het je 
leuk om mee te 
doen, kom er gerust bij. Je hoeft geen vrijwilliger te zijn van het 
Polderhuis. Het gaat vooral om gezelligheid en samen zijn. 

Repair Café
Elke tweede donderdag van de maand is er een Repair Café in het 
Polderhuis van 13.00 tot 16.30 uur. Deze middag zitten vrijwilligers 
van het Polderhuis klaar om defecte apparaten te repareren. Dit 
kan iets kleins zijn zoals een weegschaal of iets groters zoals een 
koffiezetapparaat. Maar geen dingen die zo groot zijn dat je ze 
niet naar binnen kunt dragen!
Onze vrijwilligers zullen hun best doen om het kapotte te repa-
reren. Zo kunnen we samen zorgen voor een duurzamere maat-
schappij en een beter milieu. Aan de reparatie zijn geen kosten 
verbonden, een vrijwillige bijdrage wordt wel gewaardeerd. 

Puzzel–o-theek
Het is winterdag en er gaat dan niets boven binnen zitten met een 
warm kopje thee en natuurlijk puzzelen. Dat werkt heerlijk ont-
spannend en het is een goede hersentraining voor jong en oud. 
Met een enorm aanbod van puzzels, waaronder veel Jan van Haas-
teren-puzzels, is er een ruime keuze. Lenen van puzzels kan elke 
woensdag tussen 13.30 en 16.00 uur. Een kaart die recht geeft om 
10 maal een puzzel te lenen, kost € 10,-. Is de kaart vol, dan krijg je 
daar een bakje koffie of thee voor. 

Donateurschap Polderhuis
Draag je het Polderhuis een warm hart toe en wil je het onder-
steunen in alle activiteiten en evenementen die het organi-
seert met haar meer dan 160 vrijwilligers. Donateurschap kost  

€ 25,00 (partnerkaart € 10,00 extra), hiervoor krijg je een dona-
teurspas waarmee je gratis het Dijk- en oorlogsmuseum kunt 
bezoeken en de beide vuurtorens. Daarnaast krijg je ook korting 
op de koffie/thee stempelkaart. Stuur een mail met de adresgege-
vens of stap even binnen bij het Polderhuis om je aan te melden. 

Inschrijven digitale nieuwsbrief
Elke maand verschijnt het Pol-
derhuis infobulletin, een digitale 
nieuwsbrief met de laatste nieuw-
tjes van het Polderhuis. Daarnaast 
diverse rubrieken met onder andere 
anekdotes, verhalen van toen, infor-
matie over activiteiten en een inter-
view met een vrijwilliger. 
Wil je de nieuwsbrief ook in je mailbox krijgen? 
Ga dan naar de site van Het Polderhuis of scan deze QR-code.

Zing maar mee
Sinds jaar en dag organiseert het Polderhuis ’Zing maar mee’ 
avonden, met accordeonbegeleiding. In diverse horeca-etablisse-
menten houden we de Westkappelse zangtraditie hoog. Het gaat 
er niet om of je goed of slecht zingt, als het maar met passie is. 
Bundels met liedteksten zijn te leen dus iedereen kan meedoen. 
Het zingen begint altijd om 19.30 uur, toegang gratis.

Programma:
26 januari -  Bij de Koster
23 februari - Kasteel van Batavia
23 maart - Bij de Koster
27 april - Westkapelle Herrijst

Polderhuis Quiz
Op 16 december was er na ruim 2½ jaar eindelijk weer een Pol-
derhuis Quiz. Zes teams hebben een zware strijd geleverd bij de 
beantwoording van Zeeuwse, Nederlandse en Wasschappelse 
fotovragen en uiteindelijk ging team TZN (Team Zonder Naam) er 
met de wisselbeker vandoor. 
Een gezellige avond waarbij de kennis van de teams tot het uiter-
ste getest werd. Ook meedoen? Vrijdag 3 maart om 19.30 uur is er 
een herkansing. 
Meld je team snel aan via info@polderhuiswestkapelle.nl

Vogelexcursies
Er komen weer vogelexcursies in samenwerking met Vogelwerk-
groep Walcheren naar het Noordervroon van Staatsbosbeheer, op 
11 februari om 10.00 uur en op 15 april  om 8.00 uur. Prijs € 6,00 p.p. 
Aanmelden via info@polderhuiswestkapelle.nl of 0118-570700

Oude Zandweg 24  |  4361 SK Westkapelle  |  0118 - 572 427      

info@aangeenbrugelectro.nl  | www.aangeenbrugelectro.nl 
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WESTKAPELLE 
800 JAAR STADSRECHTEN

Westkapelle bereidt zich voor op feestjaar 800 jaar stadsrechten

In het vorige Polderhuisblad stond een artikel over de 800e verjaardag van Westkapelle. In 2023 is het namelijk 800 jaar gele-
den dat Westkapelle stadsrechten kreeg. Het artikel was tevens een oproep aan alle inwoners om van 2023 een feestjaar te 
maken. Inmiddels is een groep enthousiaste inwoners van start gegaan met de voorbereidingen voor het feestjaar en kunnen 
we de eerste ideeën delen.

Het feestjaar start met een speciale editie van Oe Tooier Oe Mooier (OTOM). Op 11 februari wordt met ludieke acties geld opgehaald voor 
het feestjaar Westkapelle 800 jaar stadsrechten. Met de opbrengst kunnen het hele jaar door evenementen en activiteiten financieel 
worden ondersteund. Sinds vele jaren is OTOM een succesvolle formule gebleken om geld in te zamelen voor goede doelen.

Op zaterdag 13 mei 2023 vindt de officiële aftrap van het feestjaar plaats. Het precieze programma is nog in de maak, maar gedacht 
wordt onder andere aan een optocht door het dorp, een speciaal 800 jaar bier en een feestavond. De feestelijke optocht staat uiter-
aard in het teken van Westkapelle. Westkapelle vroeger, nu en in de toekomst, maar ook Westkapelle ’met een knipoog’. Alles mag. 
Vervolgens vinden er het hele jaar verschillende activiteiten en evenementen plaats. Ook worden al bestaande evenementen 
gekoppeld aan het themajaar, zoals de Woensdag Westkapelle-dagen van het Polderhuis en het Dijkfeest.

Met elkaar, voor elkaar
Het succes van het feestjaar valt of staat met de inzet van alle 
inwoners van Westkapelle. Inmiddels zijn de twee basisscholen 
aan de slag gegaan met het ontwerpen van een logo voor het 
feestjaar. Alle verenigingen en ondernemers zijn bijgepraat 
over de plannen en opgeroepen om mee te doen. 
De leerlingen van De Lichtboei en de Lichtstraal hebben alvast 
hun best gedaan op een logo voor de activiteiten. 

Iedereen kan ideeën en activiteiten aandragen bij de werk-
groep. Je organiseert zelf de activiteit en de werkgroep zorgt 
voor de coördinatie en de faciliteiten. 

Initiatieven kun je aanmelden via info@westkapelle800.nl
Wil je meedoen met de optocht op 13 mei? Meld je dan aan door 
voor 31 januari 2023 te mailen naar info@westkapelle800.nl.    
Meer info: www.westkapelle800.nl
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Léon Dekker
0118-462205



6

Vanuit het noorden kun je Westkapelle binnentreden via de dijk, maar al eeuwenlang is er ook een meer landinwaarts gelegen toe-
gangsroute. Deze Noordweg was vermoedelijk het slotstuk van de Walcherse Noordweg, die begon bij de Middelburgse Noordsin-
gel en de stad verbond met de dorpen in Noordwest-Walcheren. De Noordweg mondde uit in wat later de Koestraat heette.

stuur verordonneerd dat de bewoners van de nieuwe huizen 
ten noorden van de stad ’zullen zorg te dragen hebben voor den 
afloop van het spoel- en regenwater, door voor de deur eene greppel 
te maken’.  
In die tijd ontstond waarschijnlijk ook de benaming Koestraat, 
vanwege het drukke verkeer van koeien van en naar de noorde-
lijke vroonweiden. Op de foto uit 1943, in de kop van dit verhaal, 
is te zien dat de Koestraat zijn naam eer aan doet. 

In de 17e eeuw vormde de Noordstraat de noordgrens van 
de stad Westcappel, zoals te zien is op de kaart van Visscher-
Roman uit 1650. Van de Koestraat was toen nog geen sprake en 
evenmin van ’t Hout. De Noordweg vormde een lange bocht en 
bereikte uiteindelijk de Noordstraat. Een eeuw later zien we 
op de kaart van Hattinga dat er vanaf de Noordstraat een soort 
lintbebouwing is ontstaan. Vanaf 1769 is dit een echt onder-
deel van de stad geworden want toen werd door het stadsbe-

Langs het tuinpad van mijn vader

Piet Minderhoud en Jan Kaland maken een reis door de tijd 

Deel 14 -    Van Noordweg naar Koestraat



Eigenlijk waren er twee Koestraten, 
want de straat vormde een soort 
vork, de West- en de Oost-Koestraat. 
Opmerkelijk is dat de Molenweg de 
Koestraat kruiste. Het westelijk deel 
van de Molenweg liep uit op de oprit 
naar de dijk. De baan vanaf de hui-
dige Weverijstraat is een laatste res-
tant van deze verdwenen straat. 
De oudste bekende foto van de 
Koestraat dateert uit 1907 en werd 
gemaakt door de Franse kunstenaar 
Albert Depré. 

We zien het noordelijke deel van de 
Koestraat. De bocht die de straat vol-
gens de oude kaarten maakte, is dan 
rechtgetrokken.  Op de achtergrond 
de kruising met ’t Hout, die dan nog 
Noordweg heet, maar al een dorps-
straat is geworden.
Het is duidelijk dat in deze buurt 
niet de dorpsnotabelen wonen. De 
straat is nog niet verhard. De foto is 
gemaakt in de zomer, maar in nattere 
tijden was het buiten de rabatten van 
dijkstenen een onbegaanbare slijk-
route met paarden- en koeienpoep. 
In het dorp sprak men wel smalend 
over de ’Koei’oek’. 
Dertig jaar later is het straatbeeld 
nog niet veel veranderd. De straat is 
wel beter begaanbaar en het wegdek 
krijgt alle aandacht van de gemeen-
tewerkmannen. 

Alles in Westkapelle veranderde door 
het oorlogsgeweld in 1944, ook de 
Koestraat. Toch beleef je begin jaren 
vijftig in dit straatdeel nog wel de 
sfeer die ook de vooroorlogse foto’s 
uitstralen. In 1952 werd een trouw-
stoet gefotografeerd op weg van het 
noodgemeentehuis op het Noorder-
vroon naar de kerk in het dorp. Wie 
het weet ziet een van de schrijvers 
dezes tussen de bruiloftsgasten, figu-
rerend tegen achtergrond van weder-
opbouwhuizen en ook diverse huisjes 
die de bombardementen hebben 
overleefd.  
In de jaren daarna kwamen er toch 
grote veranderingen in het straat-
beeld en de sfeer doordat één voor 
één de vooroorlogse woningen 
werden vernieuwd of afgebroken en 
ook de peteroliekar verdween. 

Koestraat 1907; 
foto A. Depré

Koestraat 1936

Bij de Molenweg 1952
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Een mooi beeld van de ontwikkelin-
gen in een tijdspanne van een eeuw 
-wat vergaat, wat verandert en wat 
blijft- krijgen we als we inzoomen 
op een enkele woning.  
In 1910 ging Westkapelle gebukt 
onder armoede. Vrouwen zonder 
werkende partner moesten, om 
niet helemaal te verkommeren, 
wat bijverdienen met een winkeltje 
in een deel van hun huis, zo ook hier 
in de Koestraat. 

Dit huisje, ooit van de familie 
Looijse, hield lang stand. Pas in de 
jaren zeventig moest het zwichten 
voor de modernisering en plaats-
maken voor nieuwbouw. 
Gelukkig zijn er ook dingen die de 
jaren door hetzelfde blijven. Het 
houten hek naast het huis is altijd 
gebleven en een baken op alle 
historische foto’s. Een onvermoed 
maar echt Westkappels monu-
ment. 

Aan het eind van onze tijdreis naar 
en door de Koestraat keren we terug 
naar de plaats waar ooit de koeien 
het dorp betraden om te zien dat in 
Westkapelle de veestapel drastisch 
is ingekrompen en dat ook verder 
hier veel maar niet alles veranderd 
en verbeterd is. 

De foto’s van dit artikel komen 
uit de collecties van de Stich-
ting Cultuurbehoud Westka-
pelle en Piet Minderhoud

Wonen in de Koestraat 2022

 Kruispunt Koestraat -  ’t Hout - Krekelstraat 2022 Bij de Molenweg 2022

Wonen in de Koestraat 1910
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Westkapelle schaatst ….
(of niet)

Schaatsen in Westkapelle. Ooit komt het er weer van. En net 
als de 11 Friese steden is de IJsclub Nova Zembla er klaar voor.

De ijsbaan bij Boudewijnskerke ligt er prachtig maar onbevro-
ren bij. Laat het vriezen en de Westkappelaars staan en rijden 
massaal op de schaats. Eventjes, half december 2022, was de 
watervlakte even veranderd in een ijsvloer. Helaas te weinig en 
te kort om echt de benen uit te slaan. 
Maar toch, ze rekenen er vast op bij Nova Zembla. De komende 
weken gaat het gebeuren. De prachtige natuurijsbaan wordt 
het sportieve en sociale centrum van Westkapelle, met schaat-
sers, kijkers, genieters, jong en oud in een ouderwetse winter-
sfeer. 

Voor de oudere Westkappelaars blijft het wennen, de ijsbaan 
niet in het noorden maar zuidelijk van het dorp. De verhalen 
over de ijsbaan D’n Bocht bij het ijzeren torentje zijn door-
drenkt met weemoed en romantiek. 
De romantische hoogtijdagen van Nova Zembla en D’n Bocht 
waren de winters in de tweede helft van de 20e eeuw. Maar 
afzien was het wel. Als kind moest je toen over een ijzeren 
doorzettingsvermogen beschikken om te leren schaatsen: 
eerst op je fietsje het hele eind tegen de noordoostenwind, 
dan met verkleumde handjes je oude, botte Friese schaatsen 
provisorisch vastmaken aan je voeten met kaplaarzen. Als je 
riempjes heel bleven, kon je half op en half naast de schaatsen 
het ijs op strompelen, waar je voortdurend te horen kreeg dat 
je uit de weg moest voor de smakkers en de hardrijders. Ein-
delijk, na veel ontberingen was je de edele schaatskunst een 
beetje machtig en kon het grote genieten beginnen. Al bleef 
het behelpen met die botte schaatsen zonder schoenen. 

Echt gezellig werd het als d’n Bocht ’s avonds werd verlicht. 
Het zwakke schijnsel van de gaslampen creëerde intieme twi-
lightzones, waarin van de Nova Zembla-temperatuur niets te 
merken was. 
De laatste keer, dat er geschaatst is op D’n Bocht was in 1997. 
Het hele vroongebied werd daarna omgevormd tot een natuur-
gebied, waarin geen plaats was voor een echte ijsbaan. Maar de 
waterpartijen kunnen nog steeds veranderen in een aanlokke-
lijke ijsvlakte, veel groter zelfs dan toen.
Met de verhuizing van Nova Zembla naar de nieuwe ijsbaan bij 
Boudewijnskerke verdwenen ook de winters uit Westkapelle. 
Toch was af en toe, tussen de warmterecords door, de baan wel 
echt in bedrijf. 

En nu dus de hoop en de verwachting, dat dat weer gaat gebeu-
ren. De kinderen zullen de barre en primitieve omstandighe-
den en de noordpoolsfeer van D’n Bocht niet missen. Voor hen 
zijn er comfortabele schaatsen en ze kunnen rekenen op liefde-
volle begeleiding en warme accessoires. 
Het draaiboek voor de jeugdschaatswedstrijden ligt klaar. Als 
het aan Nova Zembla ligt komt er een heus Westkappels kam-
pioenschap. 
Helaas zal dat moeten zonder ijsvrij voor de kinderen, dus we 
starten pas om 15.00 uur. Maar dan alles erop en eraan: een uit-
gezette wedstrijdbaan, tijdwaarnemingen, twee leeftijdscate-
gorieën (groep 5/6 en groep 7/8 van beide scholen), prijsuitrei-
kingen en koek en zopie. 

Het moet alleen nog gaan vriezen. De echte organisatie kan pas 
beginnen als er voldoende ijs ligt.

Noordervroon december 2022; foto Jan de Jonge
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Een nieuwe kennismaking met de SCW
In het Polderhuis loopt momenteel een tentoonstelling van foto’s 
en schilderijen die zijn gemaakt t.g.v. het 25-jarig bestaan van 
de Stichting Cultuurbehoud Westkapelle. Regelmatig blijkt uit 
opmerkingen en vragen van bezoekers dat de SCW een betrekke-
lijk onbekende grootheid is. Hoog tijd dus voor een nieuwe ken-
nismaking.  

Het ontstaan 
van de SCW gaat 
terug naar het 
opheffen van 
de gemeente 
Westkapelle per 
1 januari 1997. 
Kort daarvoor 
besloot de 
gemeenteraad 
tot oprichting 
van de SCW. 
De gemeente 
was in het bezit 
van een uitge-
breide verza-
meling kleder-
drachten en 
sieraden en men 
wilde de nieuwe 
gemeente daar 
niet mee opzadelen. Vandaar een stichting, die de klederdrachten 
moest gaan beheren. Maar er was meer. Het gemeentebestuur 
vreesde een beetje dat de veelgeprezen identiteit van het dorp in 
het gedrang zou komen. De nieuwe stichting kreeg daarom uitge-
breide taken in het hooghouden van de Westkappelse cultuur en 
cultuurhistorie. In de deftige taal van de stichtingsstatuten: ’het 
vastleggen en in stand houden van de cultuur van Westkapelle in al haar 
verschijningsvormen en het bestuderen en vastleggen van en bekendheid 
geven aan de historie van Westkapelle’. 

De SCW kwijt zich op uiteenlopende wijze van haar taken. Natuur-
lijk is er het beheer en uitlenen van de klederdrachten. Iedereen 
kan kleding lenen voor culturele doeleinden, bijvoorbeeld voor 
het Westkappels koor, ringrijden en de heiploeg. Daarnaast ver-
zamelt de stichting beeldmateriaal, literatuur, documentatie, 
curiositeiten en kunstwerken. Zij organiseert lezingen en ten-
toonstellingen over Westkappelse cultuurfenomenen en doet 
wetenschappelijk onderzoek, vooral op het gebied van geschiede-
nis, leefgewoonten en dialect. Op haar naam staan o.a. publicaties 
over de oorlogsslachtoffers, de 19e-eeuwse weverij en de molens 
van Westkapelle. 
Uiteraard maakt de SCW gebruik van moderne media. Zo is er de 
eigen website www.westkapellecultuurbehoud.nl met informatie 
over de Westkappelse cultuur in haar volle omvang. Onderdeel 
van deze site is de Beeldbank Westkapelle, een grote verzameling 

historische foto’s, die gezamenlijk tonen hoe Westkapelle ooit 
was, hoe het zich ontwikkeld heeft en hoe het geworden is. Daar-
naast is de SCW actief op Facebook.  
Het is wel begrijpelijk dat de SCW nogal eens wordt verward of ver-
eenzelvigd met Het Polderhuis, want er is zeker enige overlapping 
in de taken en interessesfeer. Maar er zijn ook duidelijke verschil-
len. De SCW is geen museum maar veel meer een kennisinstituut. 
Er zijn geen leden, alleen het nu negenkoppige bestuur. De SCW 
draait voor een groot deel op gemeentelijke subsidie. Vanzelfspre-
kend is er tussen de SCW en Het Polderhuis wel een permanente 
en vruchtbare samenwerking en wederzijdse ondersteuning. 

Een monument voor het oude stad’uus?
In 2018 ontwikkelde de SCW een plan voor het oprichten van een 
monument ter herinnering aan het in 1944 verwoeste stadhuis, 
een ’lieu de memoire’, samen te stellen uit bewaard gebleven hard-
stenen brokstukken van het gebouw. Helaas waren er toen te veel 
praktische en financiële problemen en verdween het plan ’in de 
ijskast’. 
Kortgeleden is dit idee nieuw leven ingeblazen, samen met Peter 
Dominicus van de plaatselijke steenhouwerij en de planontwer-
per Arjen Simonse. Het aangepaste plan kan, anders dan het oude, 
voor een groot deel in zelfwerkzaamheid van het SCW-bestuur en 
vrijwilligers worden uitgevoerd. 

Het plan behelst een 
gedeeltelijke reconstructie 
van het classicistische 
voorfront op de (nagenoeg) 
oorspronkelijke plaats, op de 
Markt tegenover de Pape-
straat. 
Het monument symboliseert 
het door oorlogsgeweld ver-
dwenen Westkapelle en zal 
bijdragen aan het verbreiden 
van de historische kennis over 
het dorp. 

Helaas heeft de SCW ook nu nog niet alle financiële middelen 
voor het monument bijeen.  Er is hoop op een bijdrage uit het 
gemeentelijke Leefbaarheidfonds. En alle sponsors, groot en klein 
zijn welkom; steunbetuigingen kunnen meehelpen aan de wel-
willendheid van subsidiegevers. 

Vragen, steunbetuigingen en financiële toezeggingen via 
info@westkapellecultuurbehoud.nl

Westkappelse cultuur in al haar verschijningsvor-
men;  schilderij Strandjutter, Bram Dingemanse
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VREDE

door Nelleke Wouters

Het is bijna negen uur en nog steeds donker in Friesland. We 
naderen de langste nacht en de eerste streken op het ijs zijn 
afgelopen weekend gezet. De kerst hangt in de lucht en daar-
mee de drukte die om de feestdagen heen hangt ook. Kerst-
feest hier, borrel daar en ondertussen reisde ik ook nog ’even’ 
heen en weer naar Zeeland om Nelson op te halen. Hij logeerde 
bij oma en opa. Voor we terug naar Raerd reden, gingen we aan 
bij de bakker. Dat doen we altijd, omdat het brood van Kop-
pejan gewoon het lekkerste brood van Nederland is en omdat 
bolussen de Haarlemmerolie van een goede werksfeer blijken 
te zijn. 
Bij de bakker was het rustig. Drie klanten, twee dames achter 
de toonbank. En ineens, als uit het niets daalde een groep van 
minstens 40 militairen neer. Het leek of ze een record pro-
beerde te vestigen met het ’met zoveel mogelijk groenhemden 
in een bakkerszaak staan’. Daarbij bleef de deur open, waardoor 
het beetje warmte dat er was zo richting de dijk vloog. Deze wat 
bizarre situatie zorgde ervoor, dat de reeds aanwezige klanten 
én de dames van de bakker wat ongemakkelijk gniffelend het 
geheel aanschouwden. 
Toen we met twee tassen vol bolussen en brood richting de 
auto liepen, stuitten we op een klein groepje wapenbroeders 
dat buiten was blijven staan. ’Ik dacht dat militairen wel zelf 

hun broodje zouden bakken’, zei Nelson. ’Nou’, zei een van hen 
’als we dat moeten doen zouden we verhongeren’. We stapten 
in, reden richting de vuurtoren om die vervolgens achter ons te 
laten en vervolgens de Prelaat op. ’Mama, eigenlijk verwacht 
je van soldaten toch wel een beetje strategie. Dat ze in plaats 
van veertig keer één broodje, één keer veertig broodjes zouden 
bestellen bijvoorbeeld. En brood bakken kunnen ze ook al niet’. 
Daar had hij natuurlijk wel een punt. ’Nels’, zei ik, ’ik denk dat 
het alleen om die reden al beter is dat het geen oorlog wordt’. 
’Dat zeg je verkeerd’, antwoordde hij. Om vervolgens aan te 
tonen dat kinderen echt slimmer zijn dan wij volwassenen vaak 
denken: ’We moeten hopen dat het vrede wordt’.

Ik wens jullie daarom een voorspoedig 2023 en vooral vrede!

Frans van Leemputten
Brooduitdeling in het dorp, 1892,
olieverf op doek, 60x80,5 cm, 

collectie Kon. Museum voor Schone Kunsten,
Antwerpen

TAXATIE- & ADVIESBUREAU  MINDERHOUD
beëdigd makelaar - taxateur onroerende goederen
Gecert. Makelaar - Taxateur Wonen/MKB wn BOG
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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
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 A. Viruly, Weerzien bij Passchendaele
Roman 
Amsterdam 1961, herdruk 1978
Hardcover, 144 pagina’s, 
 

De schrijver-piloot Adriaan 
‘Jons’ Viruly’ (1905-1986) 
groeide op in Westkapelle 
als zoon van de burge-
meester. Zijn hele leven 
is hij zich een Westkap-
pelaar blijven voelen en 
in veel van zijn boeken is 
dat herkenbaar of expli-
ciet benoemd. Zo ook 
in zijn pseudo-auto-
biografische roman 
Weerzien bij Passchendaele. 
In dit verhaal ontmoeten de verteller en een Engels meisje 
elkaar tijdens de 1e Wereldoorlog in Domburg, terwijl haar 
vader vecht (en later sneuvelt) aan het front bij Passchendaele 
en Ieper. Als volwassenen vinden ze elkaar terug in Canada tij-
dens de 2e Wereldoorlog. En in 1960 brengt de liefde, die hen 
bleef verbinden, hen samen in Vlaanderen en het Noordfranse 
kustgebied. De liefde, de twee wereldoorlogen en de vrees voor 

Lezenswaardig een derde bepalen het leven van deze twee mensen. 
Een ontroerend verhaal over de waanzin van de oorlog, liefde, 
weemoed, afscheid en weerzien, dat zich afspeelt op een onbe-
zorgd Walcheren, tussen de besneeuwde Canadese heuvels en 
in het landschap van West-Vlaanderen en de Franse kust, dit 
tegen de achtergrond van de grote gebeurtenissen in de 20e 
eeuw. 

Het boek is alleen nog tweedehands verkrijgbaar en kost dan 
minder dan een tientje.

En dan nog dit…
Is er nog hoop voor het ‘Grôôt ‘Ôôd?
Voor wie de hoop in de schoenen is gezonken, 
het is niet voor het eerst dat ’t Ôôd op sterven na 
dood is. Het kwam als een onherstelbaar schij-
nende ravage uit de 2e Wereldoorlog.

Toen waren de omstandigheden moeilijk en 
zwaar, veel andere oorlogsschade kreeg meer 
prioriteit, maar toch was herstel vanzelfspre-
kend. Niemand die vroeg wat het kostte. 
Een nieuw jaar met nieuwe kansen.


