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Trots en bl¡¡!
De maand sèptember bracht veel
goeds voor Stichting Polderhuis.
Zaterdag 1 september ontving de
Stichting het Lokale Compliment. Een
leuke geldprijs van 2500 gulden, maar
bovenal de erkenning dat we sàmen
met iets heel moois bezig zijn.
Zaterdag 15 december horen we of we
landelìjk ook meetellen. We gaan rnet
70 mensen naar Arnhem en komen
diep in de nacht terug met.....
Wij hopen met een prijs.

Gemeenteraad zegti ¡'Ja"
Donderdag 13 september sprak de
gemeenteraad zich uit over de plannen
die gemaaktzijn voor het Polderhuis.
Wat we allemqal hoopten, gebeurde.
De raadsleden staan achter het plan
en we krijgen tot eind 2OO3 de tijd orn
alles rond te krijgen. Verder wil de raad
met ons kijken naar de beste manler
waarop het gebouw het PoldÞrhuis
ingezet kan worden voor het
toekomstige rnuseum. Wordt het een
erfpachtverhaal, kunnen we het pand
kopen, of is huren niogelijk?
De raadsleden willen graag dat rye
voor.een constructie kiezen waarin het
gebouw'veilig' bl'ljft. Dat w.il zeggen dat
het gebouw terug naar de gemeente
gaat als de plannen niet lukken, of als
het museum na verloop van t'rjd zou
sluiten. Zo ver zullen we het niet laten
komen, maar we willen natuurlijk
meewerken aan deze veiligheidseis.

Hoe verder?
Stichting Polderhuis en Stichting
Atlantikwall gøan sarnen aan het werk
om een aantal zaken voor elkaar te
llrijgen. Er komt veel werk op ons af
voor de komende tijd.

Wat slaat ons te doen?
- De Holdirlg moet gevormd rn¿orden,

een nieuw Wasschappels bedrijf. De
beste bedrijfsvorm daarvoor wordt
gezobht en aangenomen.
- De voorzitters van beide stichtingen,
Jan van Beekhuizen en Mevrouw de
Bruiin, gaan op pad orn subsidies,
fondsen en sponsors binnen te halen.
- De gemeente zal in overleg met
beide stichtingen Þekijken wélke
manier van overdracht van het gebouw
het beste is. Het beste voor zowel de
Flolding als voor de gemeente.
- Procedures die te maken hebben met
het bestemmingsplan, vergunningen,
waterschapsregþls e.d. moeten op tijd
gestart worden.
- Verder makên be¡de stichtingen
samen een plan voor het museale
gpdeelte. Dat plan moet antwoord
geven op vragên als: "Hoe gaat het
eruit zign?", "Welke exposities kornen
er?", "Wat voor werk moet er verzet
worden?"'etc.

Als deze puntén zijn uitgewerkt, zijn we
ineens een grote stap verdêr. Dan kan
er gepraat worden met belangstellende
ondernemers, ÞorJwtekeningen kunnen
gemaaktworden. De handen kunnen
uit de mouwen gestoken worden.



Voor wie ong wil helpen.

Helpen kan op meerdere manieren.
U kr.rnt in de toekomst bijvoorbeeld
spullen uitlenen voor de exposities in
het huseum. Oude foto's, documenten
e.d. kunt u door ons laten scannen. Zo
kunnen w'lj de afbeeldlngen gebruiken
en u houdt zelf het origineel. Verhalen
over vroeger kunt u aan eên van onze
medewerkers vertellen, op die manier
blijft de geschiedenis levend.
Westkappelaars met speciale kennis of
ervaring, kunnen hier misschien iets
mee doen in het þekomstigè museurn,
of nu al tijdens de voorbereidingen.
Voor,financiële steun zijn er ook
meerdere mogelijkheden. U kunt een
donatie doen, u kunt Start Effecten
kopen, wellicht zelfs investeren. Hoe
dan ook, laten we er met elkaar voor
zorgen dat het Pofderhuis een
bruisend Þedrijf gaat worden.

\A/ilt u meer weten, neem dan contacj
op met het secretariaàt 0118 57 23 01

VriJwilligersnieuws

Op vrijdag 14 septernber waren er
circa7lmensen aanwezig in het
Koffiehuis, tijdens de vrijwilligersavond
van Stichting Polderhuis.
Arjen Brouwer, de gastheer van het
Koffiehuis, heeft ons een leuke avond
bezorgd. Vrijwilligers werden verwend
met'n speqiale consumPtiePrijs,
waarvan men zei dat dát echt niet
normaal was. Er lvas een korte filr'n te
zien van Bram van Westerbeke (een
impressie van 19 mei) en de film die op
19 mei zelf werd getoond (ook van
Bram Westerbeke). Dank zi¡ de
apparatuur van Lunchcafé Traoljewerk
konden we deze films op grdat doek
zien, Er is veel rTlet elkaar gesproken
die avond, onder andere over het plan
om in klederdracht naan Arnhem te
gaan. Er is ook gezongen. Kortom
ieder heeft genoten.

Kalendernieuws

Donderdag 11 ol<tober 2001
LampionnenoPtocht door het dorP'
Muziekvereniging O. K. K. vertrekt
om 19.30 uur vanaf de Märkt te
WestkaPelle,- LamPions te kooþ
vanaf 19.00 uur bijWestkaPelle
Henijst.

Zaterdag 20 oktober 2001
. De muziekverenigingen O.K.K. uit

Westkapelle en Luctor et Emergo
uit Zoutelande organisqren êen
Concours voor solisten en kleine
ensembles. Aanvang 13.30 uur in
zaal Westkapelle Herrijst aan de

Markt te WestkaPelle.

Extra editie Polderhuis Blad
Anders dan anderc

Deze extra editie is een tussendoortje.
Stichting Polderhuis wil iedereen
informeren over de huidige sJand van
zaken. De snelste manier is even het
verhaal op papier zetten, kopiëren en
verspreiden. Geen steunkleur, maar
gewoon zwart-wit. Geen mooie
oBmaak van Lianne van Klinken, maar
gewoon rechttoe rechtaan van de
printer. Het volgende nummer komt
wêer als gewoon....

Nog even een kleine herinnering
Begin november komt het volgende
Polderhuis Blad weer uit.
Sluitingsdâtum kopij is 1 oKtober!

Deze extra editie van het Polderhuig
Blad wordt u aangeboden door:

Bistro Pizzeria De CaPelle
Zuidstraat 130
Wêstkapelle

Met onze dank daarvoor!


