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Kort nieuws van

Stichting Polderhuis

De oproep in Het Polderhuis Blad 2 voor vrij-
willigers heeft ertoe geleid dat er nu al ruim
45 vrijwilligers zijn die de Stichting Polderhuis
helpen met Het Polderhuis Blad en de voor-
bereidingen voor de dag'Een blik op
Wasschappel' op 20 mei.
Ook het aantal ondernemers dat de helpen-
de hand biedt groeit.
De voorinschrijving van de Start Effecten
loopt goed. Op 20 mei zult u de Start Effec-

ten te zien krijgen. Om de laatste twijfel nog
even weg te nemen: Stichting Polderhuis zal

Start Effecten terug betalen, indien de plan-
nen onverhoopt niet door kunnen gaan.
Maar, daar gaan we niet van uit! Westkapel-
le is té enthousiast om nu nog bakzeil te
halen.

Verschillende mensen willen gewoon geld
geven, in plaats van het kopen van een Start
Effect. Dat kan natuurlijk ook. leder die dat
wil, kan een bedrag overmaken op het reke-
ningnummer van Stichting Polderhuis:
31 4418334

'alle bitjes elpn', zei 't muusie,
en ie pistn in zeêe.

Dan tot slot:22 maarL zijn de statuten onder-
tekend. ledereen die belangstelling heeft kan

deze statÚten inzien op 20 mei.
Verder is het
bestuur van
Stichting Polder-
huis uitgebreid
met de heer
J.M.Reijnhoudt.
Hij is vanaf het
begin betrok-

ken geweest bij
de gesprekken

rond het gemeentehuis, de

markt en het Polderhuis. Vanaf de

oprichting van Stichting Polderhuis heeft hij

de rol van adviseur gehad. Dat is nu omge-
zet in een bestuurslidmaatschap. Jan, van
harte welkoml

Logo

Stichting Polderhuis heeft gekozen voor een

logo dat ontworpen is door Lianne van
Klinken. Het bestuur koos voor dit ontwerp
vanwege de eenvoud en herkenbaarheid.
De prijs die zij daarvoor ontvangt is de

opdracht om het briefpapier en de Start
Effecten te ontwerpen. Voor haar als zelf-
standig ontwerpster natuurlijk een bijzonde-
re prijs.

STICHTING

t

Polderhuis

Onzichtbare partner

De meeste mensen weten dat Stichting
Polderhuis is ontstaan uit een aantal lokale
groepen. Wat de meesten niet weten is

dat er nog een partner in het spel is.

Een partner die Stichting Polderhuis
met raad en daad terzijde
stond. Een partner die
niet alleen financieel
kon helpen, maar ook
in breder verband
zaken in gang kon zet-
ten. Praatpaal, denkel
doener. Stichting Polder-
huis is mede dankzij deze
hulp van de grond kunnen
komen.
Daarom, mensen van de
Rabobank Noordwest-
Wdcheren: Bedanktl

'Coe gedaon !'
De Stichting hoopt ook in de toekomst nog
op deze prettige manier samen te kunnen
werken.
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Oplossing Wie tileet Fotovraag
Het goede antwoord op de vraag uit Het Polderhuis Blad

nummer twee luidt: de foto stamt uit 1939 en is genomen
op het feest ter ere van de geboorte van Prinses lrene.
Helaas heeft niemand het goede antwoord gegeven.

Enkele oplossingen gingen in de richting van ringrijden
en de intocht van burgemeester De Casembroot.
De waardebon blijft liggen voor een andere keer.

Stichti ng Atlanti kwal I

ln het Polderhuis zal de Stichting Atlantik-
wall een vaste deelnemer zijn. We hadden
een gesprek hierover met de voorzitter,
mevrouw de Bruijn, tevens burgemeester
van de gemeente Veere.

Stichting Atlantikwall is een organisatie die
onder andere het landfront op Walcheren als
onderdeel van de verdedigingsroute Noor-
wegen-Frankrrjk wil behouden voor het nage-
slacht. De bunkers, tankgracht en "hocker-
hindernisse" (haaientanden) zijn de littekens in
het landschap die ons blijvend herinneren aan
wat er gebeurd is tijdens de oorlog en de
bevrijding van Walcheren. Fietsroutes en wan-
delroutes laten deze Iittekens zien.
Verder heeft de Stichting Atlantikwall zich
ingezet om zelfstandig een museum van de
grond te krijgen. Besloten is om dit nu samen
met Westkapelle in het Polderhuis te doen.
Het feit dat dit nu samen met de bevolking

gebeurt is erg belangrijk vol-
gens haar. Het Polderhuis is

was de sleutel om op Walcheren
te komen, Walcheren was de doorgang naar

Antwerpen. lnmiddels is er veel verdwenen
van die linie. Daarom is het belangrijk om alles
op alles te zetten om wat er nog is, niet te
laten verdwijnen. Westkapelle laten zijn en
zien zoals het is. De oorspronkelijkheid moet
overeind blijven. De geschiedenis spreekt hier
voor zich. Stichting Atlantikwall wil dat graag
doen, maar niet alleen. Samen met de bevol-
king van Westkapelle, Stichting Polderhuis en
het waterschap Zeeuwse Eilanden.

Clubnieuws

Het clubnieuws komt deze keer van de
Ondernemersverenigin g u it Westkapelle.
Daar heeft een bestuurswisseling plaats
gevonden. Twee heren maakten plaats voor
twee dames. Na 20 jaar heeft de heer
C. van Marion afscheid genomen van het
bestuur, maar hij blijft wel lid van de evene-
mentencommissie. Ook de heer B.Provoost,
namens de campinghouders in het bestuur,
stopt met het bestuurswerk. Maar ook hij
blijft het bestuur met raad en daad terzijde
staan. De nieuwe bestuursleden zijn Leuntje
Cijsouw-Cabriëlse (nieuwe secretaris) en
Maja Audenaerde- H uibregtse.
Wij wensen beide dames veel succes.

AKTIE KINDERKUNST

Speciaal voor kinderen organiseert Stichting
Polderhuis samen met de Schildersclub de
actie Kinderkunst.
Alle kinderen die in Westkapelle wonen en
tussen de B en 13 jaar oud zijn, mogen een
kunstwerk maken.
. Een plat werkstuk: een tekening, een

schilderij of bijvoorbeeld een collage.
Dit werkstuk mag niet groter zijn dan
30 bij 40 centimeter.

. Een werkstuk in de hoogte of breedte:
van klei, ijzer, touw, brooddeeg, papier,
karton of noem maar op ....
Niet hogeren breder dan 30 cm.

. Elk kind mag één kunstwerk inleveren.

. Werkstukken inleveren met een briefje
waarop naam, adres en leeftijd staan.

. lnleveren bij Bep Jobse, Zuidstraat4g.
Dat kan alleen op woensdag 10 mei,
donderdag 1'l mei en vrijdag 12 mei,
tussen 16.00 uur en 18.00 uur.

Een jury van de Schildersclub draagt twaalf
kunstwerken voor als nominatie voor een
Kinderkunst Expositie in het Polderhuis.
Van alle genomineerde kunstwerken en kun-
stenaars worden foto's gemaakt. Deze foto's
worden later mogelijk gebruikt voor een
verjaardagskalender of voor ansichtkaarten.
Alle inzendingen worden op 20 mei
tentoongesteld en worden het eigendom
van Stichting Polderhuis.

BOEK TE KOOP OP 20 MEI
Het boek "D'n Wasschap¡telsa Engel"

door Cor Heijkoop zal op 20 mei te koop ziin.
Voor \ùØestkappelaars is er een korting van

"f 5,- tegen inlevering van de kortingsbon
die in mei bij u in de bus valt.
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Wie Weet Fotovraag

Opnieuw een fotoprijsvraag.
De foto is ter beschikking gesteld
door Wim Verhulst. De vraag luidt:
Wie weet waar deze foto is genomen en
wie de vrouwen ziin?

Uit de goede inzenders wordt een
naam geloot voor een waardebon van

f25,-.Deze prijs wordt ter beschikking
gesteld door Hans Peene van
Supermarkt't Hoekje.

Bijzonderheden programma 20 mei

'Een blik op Wasschappel'

10.00 uur: Opening door de huidige
dijkgraaf van waterschap Zeeuwse Eilanden,
de heer W.A. Cosselaar.
10.30 uur: Presentatie van het boek
"D'n Wasschappelse Engel" door
Cor Heykoop. Het eerste exemplaar zal wor-
den aangeboden aan kapitein J.S. Vleugels
van het schip de Pax, dat strandde op 11 juli
1960 op de Westkappelse zeedijk.

's Middags zijn er optredens van lokale
artiesten die belangeloos hun medewerl<ing
verlenen. Tussen de verschillende optredens
is er een tijdje geen muziek zodat iedereen
naar hartelust kan bijpraten.
13.00 uur tot 13.30 uur: De Meissen
Vier vrolijke vrouwen die in het dialect
eigentijdse liedjes schrijven en zingen.
14.30 uur tot 14.50 uur: het Westkappels
Kwartet. Na een pauze van 40 minuten
brengen zijvan 15.30 uurtot 15.50 uur nog
een aantal liedjes ten gehore.
De laatste artiesten, de band lgnore treedt
op van 17.0O uur tot 17.3O uur. Deze jonge
garde laat horen dat er in Westkapelle volop
muzikaal talent is.

De hele dag door (van 10.00 uur tot 19.00 uur)
kunt u in 'Westkapelle Herrijst' terecht voor:
. het bekijken van de mini- exposities
. het bekijken van de inzendingen van de

actie Kinderkunst
. het kopen van Start Effecten
. het bijpraten met andere bezoekers
. lieL inleveren van eerr itlee voor de

ideeënwedslrijd (zie pagina 4).

ln de week vooraÍgaand aan deze dag wordt
een speciale editie van Het Polderhuis Blad
bezorgd. Een uitnodiging voor 20 mei met
het definitieve programma.
Dus, let op uw brievenbusl

Waterschap Zeeuwse Eilanden

ln 1996 heeft de voormalige gemeente
Westkapelle besloten het Pofderhuis te
kopen van het waterschap. Nu, op 20
mei, zal het waterschap present zijn als

expositiepartner. ln de toekomst zal
dat vaker gebeuren.

Maar wat is nu het water-
schap, wat doen ze?
Hoewel de naam het
niet aangeeft is het
waterschap ook bezig
met groenbeheer, met
name rond de weg (900
kilometer groenvoorzien ing
langs de wegen) en dijkbeplan-
ting. Zelf noemen ze dat de 'droge
taak'. Een belangrijk punt hierin is de
verkeersveiligheid op plattelandswegen
(wegonderhoud, verkeersborden, verkeers-
strepen e.d.). Hun 'natte' taken liggen op
het gezond maken en houden van opper-
vlaktewatel het zuiveren van afvalwater,
het realiseren en onderhoud van degelijke
waterkeringen.
De dijk van Westkapelle heeft hierin een bij-
zondere positie: het kwetsbare 'puntje' van
Nederland. De deltaveilige dijk vraagt van
het waterschap toch steeds terugkerend
onderhoud. En dan zijn we weer bij het
Polderhuis. Hun eerste bijdrage aan de dag
'Een blik op Wasschappel" is de heistelling
die op de markt geplaatst zal worden.
Daarnaast leveren zij materiaal voor de mini
exposifie rond het clrrtJerwerp cle dijk.
Hopelijk zullen we in de toekomst
nog vaak samenwerken.

Sponsor van deze uitgave
Rabo b an k N oo rdw est- W al ch e re n
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Het beste idee wordt beloondl

Op 20 mei staat er een ideeënbus op de

expositie. De
Walcheren organiseert
Polderhuis een ideeënwed

Wat is de bedoeling?
ledereen kan in de bus een idee stoppen.
ldeeen en plannen voor tentoonstellingen,
activiteiten voor kinderen, voor jongeren,
voor ouderen, voor toeristen, noem
opl

De wedstrijdvoorwaarden:
. Het idee of plan moet passen in de

toekomst van het Polderhuis: cultuur en

cultuurbehoud.
o Het idee of plan moet uitvoerbaar zijn

(dus geen miljoenenplannen).
o Het idee of plan moet worden ingeleverd

met naam, adres en leeftijd.
. Alle ideeen en plannen worden het

eigendom van Stichting Polderhuis.

Na 20 mei wordt de bus geleegd.
Alle ideeën worden voorgelegd aan een jury.

Samenstelling: iemand namens de

Rabobank, een bestuurslid van Stichting
Polderhuis en twee deskundigen op het ter-
rein van culturele activiteiten, van buiten
Westkapelle

Wat is de beloning?
beste idee wordt beloond met een

bon voor een cultureel weekend in

stad. Volledig verzorgd, voor
p 20 meizal bekend gemaakt
stad dit zal zijn.

nd ent wordt ter
ng door de Rabobank

Golofon

Het Polderhuls ßlad
Kon. Ju{Íanastraat 1 9, Westkapelle
0118572301

Redaetieleden: Mayke van der Perk,
Jolârrdê Brå3sëti Jãclry van Hoppe; "
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te1.0118 572676.

ln mei een 
'speciûle 

edltÌe in verbend met
de'lnloopdag van 20 rneil i
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