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Stichting Polderhuis

bij de beste 20 van Nederland!

Lokale en Nationale Compliment
In het kader van het lnternationale jaar voor
Vrijwilligerswerk heeft de NOV (een landelijke

organisatie voor vrijwilligers) een regionale en

landelijke'wedstrijd' uigeschreven.
De Rabobank is een van de hoofdsponsors.

Ondernemende Vrijwilligersprojecten konden

zich hiervoor aanmelden. De landelijke hoofd-
prijs is maar liefst 25.000,- en de regionale
(lokale) hoofdprijs 2.500,- Stichting Polderhuis

heeft zich voor beide wedstrijden opgegeven.

lnmiddels is bekend geworden dat Stichting
Polderhuis is genomineerd voor Het Lokale én

het Nationale Compliment.

Voor Het Lokale Compliment werd Stichting
Polderhuis genomineerd in een selectie van 10

uit 45 inzendingen. Taterdag 1 sept. werd
bekendgemaakt welk project de hoofdprijs
kreeg. De 1O genomineerde projecten moesten

zich presenteren op de Markt te Middelburg.
De uitslag konden we niet in dit Polderhuis

Blad vermelden omdat het blad inmiddels bij

de drukker lag. Hopelijk heeft u in de krant
kunnen lezen hoe het voor ons afliep:

Het Nationale Compliment
Voor het Nationale Compliment waren er ruim

75O inzendingen. Hieruit zijn 20 projecten
genomineerd, waaronder onze stichting. Het

enige project uit Zeeland! De andere 19 proiec-

ten komen uit grote steden (zoals Amsterdam,

Rotterdam, Den Haag, Utrecht, Eindhoven,

Breda), middelgrote steden en kleinere plaatsen

(zoals Vorden, Barneveld, Almere, Losser, Lich-

tenvoorde). Op maandag 29 juli kwam een

selectiecommissie naar Westkapelle om Stich-

ting Polderhuis te bezoeken, een onder-
deelvan de selectie om te komen tot
de landelijke nummers 1 , 2 en 3.

Taterdag 15 december wordt er

Sponsor van deze

uitgave Rabobank
Noordwest-Walcheren
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een grote slotmanifestatie gehouden in het Cel-

redome te Arnhem van 17.00 tot 23.00 uur.

Nationale en lnternationale artiesten treden op

om de duizenden vrijwilligers

een geweldigeavondte 
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december in Arnhem aan-
wezig te zijn. Dit kost geld, alleen al het vervoer

en de entree kost per vrijwilliger 65 gulden. We

willen zoveel mogelijk vrijwilligers (liefst in 2

bussen) naar de manifestatie meenemen.

Sponsors voor "Vrijwilligers naar Arnhem"
Stichting Polderhuis hoopt de vrijwilligers mee

te kunnen nemen tegen een zolaag mogelijke
eigen bijdrage. Dat hebben ze wel verdiend,
vindt u ook niet? Om de vrijwilligers naar Arn-
hem te helpen, zijn sponsors dus meer dan

welkom! De Rabobank Noordwest-Walcheren,
het Badmotel Westkapelle en Steenhouwerij
Dominicus hebben zich al spontaan gemeld

voor een bijdrage in de onkosten! Bedankt

alvast! Ook particulieren mogen helpen. De

narRen van personen en sponsors voor deze

bijzondere sponsoractie (Vrijwilligers naar Arn-
hem) worden in het Polderhuis Blad gepubli

ceerd, mits u anoniem wilt blijven. VanaÍ 1

september hangt er een lijst met de sponsorna-

men EXTRA CROOT tegen het raam van het
woonhuis van het Polderhuis. Elke nieuwe
sponsor wordt daar aan toegevoegd, behalve

de anoniemen. Deze actie 'Vrijwilligers naar

Arnhem' start op 1 september. Meldt u aan of
máak een willekeurig bedrag over op ons reke-

ningnummer 31 4418
334, onder vermelding .r-^-L-,
van'Vrijwiilig",, nuul-ä,n- r.,rt*tåüLÎ,iåä"?r"#jlfi?0,,i,
hem', eventueel met toe- vañ Zeeland (bij de eerste 10),
voeging'anoniem'. Laten feliciteert St. polderhuis
we er met elkaar voor zor- en haar vrijwilligers met het behalen
gen dat de vrijwilligers een van deze mijlpaal.
leuke avond hebben. En Wii ziin troß met iullie!
wie weet verovert Stich-

ting Polderhuis wel een

podiumplaatsl
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Het goede antwoord op de

vraag uit Het Polderhuis Blad
nummer 9 luidt:

De afbeeldlng is een
standvenster en

is te vinden op de Markt te
Westkapelle (Markt B4).

Uit de goede oplossingen is de
een winnares getrokken :

Wendy Huibregtse, Willebrord-
straat 15. De waardebon,
beschikbaar gesteld door

Strandpaviljoen Zuiderhoofd
wordt bij haar thuis bezorgd.

Bedankt vrijwilligers 19 mei

Stichting Polderhuis kon alleen zo goed preste-
ren dank zij alle vrijwilligers. Net als vorig jaar
willen we met de mensen die op de Wasschap-
pelse Dag hebben geholpen, nog even terug-
kijken op 14 september tijdens een gezellige

avond met vrijwilligers, wederom in het Koffie-
huis. Wellicht dat we iets kunnen vieren (posi-

tief gemeentebesluit, het lokale compliment, of
gewoon omdat we trots op onszelf kunnen
zijn). Ondernemers die hier een steentje aan bij

willen dragen zijn ook welkom.

Polderhuis op de politieke agenda

Op 13 sept. is het zovel dan staat
het plan betreffende het Polder-
huis op de agenda van de gemeen-

teraad. Maandag 3 sept. is er eerst
nog een kernavond voor de
Westkappelaars, in het gemeente-
huis in Domburg. Ongetwijfeld zal

er daar ook gesproken worden
over het Polderhuis. leder die
geïnteresseerd is, is van harte wel-
kom om zijn of haar zeg¡e te doen.
We hopen dat op 13 sept. het licht
op groen gaat zodat we verder
kunnen met de plannen rond het
Polderhuis.

Drie uurtjes in de hele week, dat is toch niet
zoveel? Voor u slechts drie uur, voor hen bete-
kent het veel. Als u drie uurtjes vrij heeft, denk
er dan eens over na om u aan te melden als

vrijwilliger. Het is misschien een kleine drempel
waar je overheen moet stappen, maar ik verze-
ker u: als het eenmaal een beetje "draait" is

het erg leuk en valt er zelfs veel te lachen. Het
Uus in de Zuus zoekt nog een aantal vrijwilli-
gers, man of vrouw. Dus heeft u een paar vrije
uurtjes.... Tel.: 0118-570155. Ook kunt u altijd
contact opnemen met Linda Hendrikse of met
Verzorgingsteh uis "Ter Mantelin ge " .

Een hartenkreet die door alle andere vrijwilli-
gers ondersteund wordt. Dus mensen, klim in
de telefoon en stel u beschikbaar!

lazzby the Sea

Vorig jaar in september deden het Badmotel en

dijkpaviljoen De Westkaap mee in het festival
')azz by the Sea'. Het was voor de eerste keer in
het toen tienjarig bestaan van ')azz bij the Sea'

dat er in Westkapelle activiteiten waren. Sinds

1990 groeit het festival alleen maar, dit jaar zijn
er 60 optredens tegenover 44 vorig jaar. Er zijn
dan ook steeds meer horecagelegenheden in de

dorpen langs de kustdie meedoen. Vooral op
zaterdagavond en zondagmiddag kan de lief-
hebber van de jazz zijn hart ophalen.
Dit jaar start het festival met een bijprogramma
op dinsdag 11 september in Zoutelande. Het
officiële openingsconcert is op vrijdag 14 sep-
tember om 19.30u op het Heinekenplein voor
het Badhotel in Domburg. Daarnaast spelen

tien verschillende bands in tien verschillende
horecagelegen heden. Zij v ormen deze avond
het decor voor een bruisende kroegentocht in

het centrum van Domburg. Zaterdag 15 sep-
tember zijn er de hele dag en avond in Dom-
burg jazz activiteiten. Maar op dezelfde avond
kan men ook terecht in Vrouwenpolder, Oost-
kapelle en gelukkig dicht bij huis in Westkapel-
le zelf . Zondag 1 6 september, de laatste dag
van het festival, start om 12.3Ou een jazzkerk-

dienst in de St-Jacobskerk te Vlissingen. Op
zondagm idd ag )azzconcerten i n Vlissi n gen,

Dishoek, Westkapelle, Domburg, Oostkapelle,
Vrouwenpolder en Veere. Langs de hele kust
van Walcheren hoort u allerlei stijlen muziek
die zich vermengen met het ruisen van de

brand i n g. I n strand paviljoens, bad pavi ljoens,

dijkpaviljoens, cafés en restaurants.

Vrijwilliger't Uus in de Zuus

Stichting Polderhuis heeft veel vrijwilligers.
Onder hen Peter Provoost, die ook als vrijwilli-
ger in 't Uus in de Zuus werkt.
Hij vertelt er het volgende over:
"Het huis op ZuidstraatlTais een woonge-
meenschap voor demente ouderen. Momen-
teel wonen er vijf ouderen in het huis. Eén dag
in de week, voor mij de donderdag, ga ik daar
drie uurtjes helpen. Dat helpen kan onderver-
deeld worden in verschillende taken: soms schil

ik de aardappelen, soms kook ik de volledige
avondmaaltijd, soms doe ik boodschappen,
soms ga ik een eindje wandelen met een

bewoner en soms zet ik koffie en maak ik thee.
Het zijn kleine, simpele dingetjes, maar voor
het personeel van het huis (en natuurlijk de

bewoners) is het heel belangrijk. Op vijf men-
sen is 1 personeelslid best weinig. De bewo-
ners vragen allemaal om aandacht en dus is de

taal< van de vrijwilliger om het personeel een

beetje te verlichten. Het is een kleine moeite
voor míj en een groot plezier voor de bewo-
ners en het personeel, tenminste; dat hoop ik.
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ln het Kasteel van Batavia is
het op zondag 16 september
een swingende bedoening.

Vanaf 17.OO uur kan men genieten
van de Dixieland en

New Orleans muziek,



)azz,in Westkapelle

Zaterdiagavond 15 september vanaf 18.00u
speelt het combo Bas van Dijk in Hotel-restau-
rant De Valk aan de Zuidstraat. Bas van Dijk is

een oud-leerling van Pim Jacobs die later met
zijn pianomuziek ook vele beroemde blazers

begeleidde. Dezelfde avond vanaf 20.30u
speelt Champagne Charly Amerikaanse roots-
muziek in café Traoljewerk. Blúes, jazz, ragtime,
western swing, jive. Met de nummers gaat u
een stap terug in de muziekgeschiedenis. Ook
brengt de groep een aantal eigen nummers ten
gehore. Zondag '16 september vanaf'12.00u
heerlijke New Orleans-muziek door N.O. Kwar-
tet Jan Learbuch in Dijkpaviljoen de Westkaap
aan de Zeedijk. Om 15.00u (tot 18.00u) wordt
de jazzfakkel overgenomen door de groep

Misty in het Badmotel aan de Crindweg. Het
jazzweekend in Westkapelle wordt afgesloten in

Kasteel van Batavia door de Scaldis Jazz Band.
Tussen 17.AOu en 21.00u spelen zijswingende
Dixieland en New Orleans-muziek. Muziek om
naar te luisteren en om op te dansen.

Met duiven heb je nooit vrij

De redactie van het Polderhuis Blad was te
gast bij Ro Minderhoud, Jo Houmes was er
ook bij aanwezig. De aanleiding is het 50 jarig
jubileum van de Postduivenhoudersvereniging
"De Zwaluw". Het is een geanimeerd gesprek

tussen twee kenners.en twee volslagen leken
op het terrein van duiven en alles wat daarbij
komt kijken. We blikken even terug naar het
begin, jvli 1951 . Zeven mannen, waaronder de
huidige leden Dorus van Alphen, Ro en Jo,

kwamen samen in noodwoningS46 en beslo-
ten hun liefhebberij samen binnen een vereni-
ging verder uit te bouwen. ln de
beginmaanden waren er zo'n 12 leden die ook

nog naar een lokaliteit moesten zoeken. Die
werd gevonden in een leeggekomen bunker
aan de 'slaege', de oprit naar de dijk. Na enke-
le omzwervingen, maar vooral na de bouw van
het huidige
lokaal, komen er
meer leden bij,
ook van buiten-
af. ln de omlig-
gende dorpen
zijn er wel lief-
hebbers, maar
te weinig om
daar zelfstandig
als vereniging te
kunnen draaien.
Hiervan profi-
teert De Zwaluw, zij groeit uit tot een, vereni-
ging met 61 leden, waaronder 2 vrouwen. Wij
'leken' vroegen ons af wat het ons zou kosten
als we ook postduiven gingen melken (we zijn

er niet achter gekomen waar deze uitdrukking
vandaan komt). Voor de andere leken hier

even stapsgewijs allei op een rijtje.
1. je hebt een hok nodig. Sommigen kiezen

voor een verwarmd hok, maar dat blijkt
niet echt nodig te zijn.

2. de duiven. Je kunt het beste staften met
jonge duiven, omdat je die nog naar je hand
kan zetten. Als een duifje binnen drie weken
na de geboorte in jouw hok komt, is de kans

van slagen groot. Met duiven die in jouw
hok geboren worden is het natuurlijk mak-
kelijker. Duiven hoef je niet altijd te kopen,
ook ruilen is een veelvuldig gebruik.

3. tijd. Met duiven ben je nooit vrii. Ze moeten

verzorgd (eten, drinken, hokken schoon

etc.) en als ze uitvliegen moet je ook thuis
zijn als ze weer aankomen. Zeker als de dui-
ven een wedstrijd vliegen, dan moeten ze

geklokt worden bij thuiskomst.
4. klok. Wilje met je duiven meedoen in wed-

strijdverband, dan heb je een klok nodig.
Vroeger maakten meerdere mensen gebruik
van een en dezelfde klok. Tegenwoordig
heeft ieder lid zelf een klok, gehuurd of in
eigendom. Een elektronische klok kost rond

de 2.500,- en een handmatige klok kost
tweede hands rond de25O,-

5- vereniging. Door lid te worden van een ver-
eniging is het eenvoudiger om mee te kun-
nen doen aan wedstrijdeir. Voor wedstrijden
moet je inleggeld betalen, terwijl je niet
altijd wat zult winnen. Je hebt ook te maken
met vervoerskosten, want de duiven ver-
trekken regelmatig, zelfs vanuit het buiten-
land. Het is een dure hobby, en dan'hebben
we het nog niet eens over voer, dierenarts
en medicijnen. (zie verder pag. 4)
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Oud papier en duiven:

Elke zaterdag tussen

9.00u en 12.00u wordt

er oud papiêr ingeza-

meld in het "oude"

duivenlokaal aan de

Papestraat.

De opbrengst komt ten

goede aan de vereni-

ging De Zwaluw.

Hotel ZUIDERDUIN

Bedrijfs-en familiefeesten in combinatie met
spectacu laire outdooractiviteiten I

. Congressen en ieminars van 8 tot 275 personen
. ledçre zondag: Familie Brunch

kinderen gratis zwemmen in ons verwarmde
buitenzwembad! (mei tot okt)

Telefoon: 0118-56181Q
E-mail: info-zuiderduin@fletcher.nl

Vraag onze uitgebreide vergader-en
partijeninformatie aan !

Surf ook eens naar onze website: www.fletcher.nl
http: / / www.f letcher. n l
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Trucjes (vervotg pag. 3)
We gaan er even vanuit dat we aan deze voor-
waarden voldoen. Hoe krijg je de duif dan
zover dat hij terugvliegt naar het hok in jouw
tuin? (Echt een vraag van een leek!)
Er wordt een tipje van de sluier opgelicht. Je

Wie weet Fotovraag

Wederom een detailfoto, ter
beschikking gesteld door Bram

Westerbeke. De vraag luidt:
Wat is dit en waar is het te
vinden?
Oplossingen inleveren voor 1

ol<tober cip het redactieadres
van het Polderhuis Blad.

Uit de goede oplossingen wordt
een winnaar getrokken.
Deze krijgt een waardebon van
25 gulden, ter beschikking
gesteld door
Zeevis-specialist Maljers
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moet ervoor zorgen
dat de duif een reden heeft om thuis te
komen. Je gaat duiven koppelen tot paartjes.
Moe krijgt kinders, pa gaat wedstrijd vliegen
en wil zo spoedig mogelijk thuis op het honk
zi1n. Of moe gaat vliegen en verlangt naar
haar kinders....normaal toch? We vermoeden
dat er nog wel meer trucjes zijn, maar dit is

voorlopig genoeg.

Tijdens regen en onweersbuien of donder daalt
het concentratievermogen van een duif. Stel

nu dat zo'n duif verdwaald of verzwakt in uw
achtertuin belandt? Wat moet u dan doen?
Ceef schoon water en droog voer. Zorg dat hij

uit kan rusten (niet opjagen dus) en dan ver-
trekt hij meestal weer vanzelf. Denkt u dat er
sneller ingegrepen moet worden, dan kunt u

iemand bellen die zelf duiven houdt. Die kan

hem komen halen en ervoor zorgen dat de duif
weer bij zijn baasje komt.

Feest
Vanwege het 50 jarig jubileum wordt er uiter-
aard feest gevierd. Er is zelfs een feestcommis-
sie. Enkele activiteiten zijn al geweest, maar er
zijn nog meer plannen:
. 1 3-10 Uitreiking prijzen Afdelingsstervlucht

en verkoop bonnen om diverse onkosten
van de feestelijkheden te kunnen dekken.

. 17-11 Een receptie in Westkapelle Herrijst.
c 8-12 Een busreis naar Hoesselt in Belgie

naar het World Pigeon Centre.
r De uitgave van een jubileumboekje en extra

mooi uitgevoerd Kampioenenboekje.

Colofon
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Maandag 3 september
Kernavond voorWestkapelle en donderdag 13 sept.
Cemeenteraad (beide in gemeentehuis Domburg).
Woensdag 6 september
De loods van de Reddingbrigade is open voor publiek,
vanaf 19.00u.
Zaterdag 8 september
Crote viswedstrijd in samenwerking met Kees Provoost
Hengelsport. Van 10.00 tot 14.00 uur. Aanmelden bij
Kees Provoost Hengelsport Joossesweg.
Kosten vijftien gulden.
Vrijdag 14 septembet
Vrijwiiiigersaüond St. Polderhuis in Het Koffiehuis,
vanaf 20.00 uur
Zaterdag 15 sgptember
Vrije Sjezenwedstrijd Zeeuwse Ringrijdersvereniging
van 9.30 uur tot 17.00 uur. ln de Zuidstraat, Dreefje,
Noordkerkepad, Noordstraat, Papestraat. Ceorgani-
seerd door de Westkappelse Ri n grijdersveren i gi n g.
Zaterdagavond 1 5 september
Vanaf 18.00u 'Combo Bas van Dijk' in Hotel-restau-
rant De Valk aan de Zuidstraat. Vanaf 20.30u
'Champagne Charly' in café Traoljewerk.
Zondag 16 september
Vanaf 12.OOu 'N.O. Kwartet Jan Learbuch' in
Dijkpaviljoen de Westkaap aan de Zeedijk. Om '15.00u
De groep 'Misty' in het Badmotelaan de Grindweg.
Vanaf 17.00u in het Kasteel van Batavia de 'Scaldis
Jazz Band' .
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