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Nacht van Wasschappel

een spektakel!

Vrijdagavond 9 maart en zaterdagavond 10

maart waren wij met vele anderen in de uitver-
kochte sportzaal de Bellink voor de Nacht van

Wasschappel, een muziekavond georganiseerd

door de Oranjevereniging. De verwachtingen
waren hoog gespannen. Er is ruime publiciteit
aan vooraf gegaan met zelfs een videoclip van

de Meissen op Omroep Zeeland. Een uitzon-
derlijke combinatie van artiesten was aange-

kondigd: Westkappels Dameskoot
Mondharmonicaclub De Krekels,.Muziekver'
eniging OKK, Slagwerkensemble OKK, West-
kappels Kwartet, Koor Exaudi, Rockband
lgnore, Chr. Cemengde Zangvereniging Looft
den Heere, Jazzgroep Hygi'ea en De Meissen.

Rond 19.30 uur doofden de zaallichten en er

volgde een spectaculaire opening, een duistere

stem kondigde de avond aan. Vervolgens werd
het publiek getrakteerd op een wervelende
show met diverse muzikale hoogstandjes. De

gecombineerde optredens van de verschillende
groepen lieten zien hoeveel muzikaal talent er

in Westkapelle is. De Rockband lgnore speelde

zelfs met drie groepen samen: De Meissen
(prachtige combinatie), Exaudi (indrukwek-

kend) en het Westkappels Kwartet. Bij deze
laatste combinatie, aangekondigd als boeren-
rock, werd ook nog een stevig partijtje
geswingd. Er speelden zelfs twee individuele
artiesten mee. Arjen de Meulmeester van OKK

Wie Weet Fotovraag

Opnieuw een fotoprijsvraag. De foto is ter
beschikking gesteld door Bram Westerbeke.

U ziet hier een foto van een ouderwetse tradi-
tie die nog lang in ere is gehouden.

De vraag luidt: Om welke traditie gaat het
hier? Uit de goede inzenders wordt een naam
geloot voor een waardebon van f 25,-
Deze prijs wordt ter beschikking gesteld door
Hengelsport Camping'Zuiderduin', Joosses-

weg te Westkapelle.

Redactiead res: Kon. J ulianastra af 1 9, 4361 EA Westkapelle

ondeisteunde met slagwerk koor Exaudi en

Casper Berents speelde basgitaar ter onder-
steuning van OKK. Het lied 'Anthem for the
world' door het koor Looft den Heere was een

kippenvellied. Het Westkappels Dameskoor,

De Krekels, de muziekgroep OKK en hun slag-

werkensemble kwamen allen met verrassend

repertoire. De )azzgroep Hygr'ea zorgde voor
een flitsende afsluiting van de eerste helft van

de show en voor een mooie show ter onder-
steuning van OKK. Het eind van de avond
kwam veel te snel. De lichten doofden en van

achter uit de zaal kwamen alle artiesten met
kaarslicht naar voren om zich aan te sluiten bij

OKK op het podium. Een staande ovatie volg-
de en de helé zaal zong mee met een speciaal

voor deze avond geschreven lied door Mieke
Roelse. Op de melodie van Land of Hope and

Clorie zongen de 200 artiesten met het publiek
deze mooie afsluiter. We sluiten dit bericht dan

ook toepasselijk af met de drie laatste regels

van dit lied: "Zo'n aevund vraegt toch om

meer? Ammut moge beleve dan doemut nog
wes een keer".

Sponsor van deze
uitgave Rabobank
Noordwest-Walcheren
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N ieuws Ondernemersveren ¡g¡ng

Bestuurslid neemt afscheid na 30 jaar
Op donderdag 8 maart nam de Ondernemers-
vereniging afscheid van de hr. W. Huibregtse,
na 30 jaar bestuurslidmaatschap. ln het dank-
woord kijkt voorzitter de heer L. Minderhoud
terug op die tijd. Hij schets het beeld van een
attente bestuurder waar je van op aan kon.
Een man met een duidelijke mening, maar die
ook open stond voor andere meningen en
bereid was compromissen te sluiten. Als blijk
van waardering ontvangt de heer Huibregtse
een dinerbon om gezellig met zijn vrouw een
keer uit eten te gaan. De vacature die ontstaat
door zijn vertrek wordt opgevuld door foto-
graaf A. Huibregtse.

Opheffing PTT/VVV
Door het vertrek van de VVV en het postkan-
toor lijkt er een gat te komen in de algemene
voorzieningen in Westkapelle. Celukki g zijn er
een aantal oplossingen gevonden.
De postkantoorfunctie is naar de Spar gegaan.
Voor bijna alle PTT diensten kunt u terecht bij
de Spar Supermarkt Minderhoud in de Koe-
straat. Voor betalingsverkeer echter niet.
De VVV functie is niet opgeheven. Tot 1 janu-
ari kunt u terecht op het kantoor aan de Markt
te Westkapelle. Vanaf 1 )anuari 2002 krijgt de
VVV een plaats in de nieuwe opzet van de
Rabobank, dus in het kantoor aan de Zuid-
straat.

Evenementencommissie wordt Stichting
Enkele jaren geleden werd de Evenementen-
commissie Westkapelle Actief opgericht. Deze
commissie was een onderdeel van de Kust
VVV Walcheren. Doordat per I januari 2OO1

de VVV zich terugtrok uit het evenementenbe-
leid moest de commissie een besluit nemen
over wel of niet doorgaan. Men heeft gekozen
voor doorgaan als zelfstandige stichting. ln het
bestuur zitten Mattie Minderhoud, Henk
Melis, Hendrik van den Tol en Peter de Nooijer.
Er is nog een vacature. De stichtihg wil in het
hoogseizoen evenementen organ iseren voor
inwoners van Westkapelle en toeristen. Hier-
voor is natuurlijk geld nodig! De Wasschappel-
se Evenementen Stichting (W.E.S.) ontvangt
voor haar werk een bijdrage van de Onderne-
mersvereniging, een bijdrage van de Rabobank
Noordwest Walcheren en 8Oo/" van de evene-
mententoeslag van VVV contributies uit West-
kapelle. Daarnaast vraagt men de plaatselijke
ondernemers om sponsorgeld. Met de redactie
van het Polderhuis Blad is afgesproken dat het
aanbod van evenementen volledig wordt
opgenomen in de rubriek Kalendernieuws.

Sponsoractie en advertenties
Stichting Polderhuis is met een sponsoractie
begonnen om de onkosten rond de Wasschap-
pelse Dag en het Polderhuis Blad te kunnen
financieren. Alle ondernemers in Westkapelle
zijn benaderd en de eerste sponsors hebben
zich al aangemeld. Voor het Polderhuis Blad
betekent het dat we regelmatig kleine adver-
tenties plaatsen als sponsorvorm. We willen dit
echter tot het minimum beperken. Vanaf nu
zult u regelmatig advertenties tegenkomen die
nodig zijn om het blad ook in de toekomst te
kunnen uitgeven. De Rabobank Noordwest
Walcheren blijft hoofdsponsiir van het Polder-
huis Blad, zij nemen het grootste deel van de
onkosten voor rekening. Particulieren die
bereid zijn om de Stichting te ondersteunen
zijn uiteraard ook welkom als sponsor. Neem
contact op met het secretariaat als u daar iets
over wilt weten (O118-572301). Cewoon een
gift overmaken kan op rekeningnummer
314418334.

Deze editie is mede gesponsord door
Henk Melis Ambachtelijke friet.
Een ondernemer die zich vierkant

achter de plannen van
Stichting Polderhuis opsteftl

I nternatio naal jail voor Vriiwi I I igers

Het jaar 2001 is internationaal uitgeroepen tot
het jaar van vrijwilligers. Overal worden activi-
teiten georganiseerd om vrijwilligers of vrijwilli-
gersorganisaties 'n keer in het zonnetje te
zetten. Hier in Westkapelle kunnen we daar
eigenlijk ook wel aan meedoenl Er zijn maar
liefst 58 organisaties (clubs, verenigingen,
stichtingen) in Westkapelle die draaien op de
hulp van hun leden en van andere vrijwilligers.
Belangeloos, vaak onopgemerkt, met inzet van
veel vrije tijd, al of niet openlijk gewaardeerd.
Westkapelle is een gemeenschap waar mensen
elkaar helpen omdat dat nou eenmaal gewoon
is. Eigenlijk is het niet gewoon, maarbijzonder.
Om die reden, en vanwege het lnternationale
jaar voor Vrijwilligers, is er op de Wasschappel-
se Dag extra aandacht voor verenigingen en
stichtingen. Er wordt die dag ook een boekje
uitgegeven met als titel "Wi zitte me oal in?"
Op deze manier willen we de vrijwilligers van
Stichting Polderhuis en van alle andere organi-
saties eer aan doen. De redactie van Het Pol-
derhuis Blad wil ook niet voorbij gaan aan het
I nternationale jaar voor vrijwill i gers, v andaar
dat we af en toe een organisatie extra in het
zonnetje zetten. En zoals de meeste Westkap-
pelaars het willen: zonder namen. . .
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784 jongens en meiden aan de bal
Tegen de tijd dat dit Polderhuis Blad bij ieder in

de bus valt, is het vijfde voetbaltoernooi voor
basisscholen ál weer achter de rug. Het was
een bijzonder evenement waar maar liefst 19
basisscholen uit 14 kernen aan mee deden. Dit
evenement wordt jaarlijks georganiseerd door
de Commissie Schoolvoetbal Dorpen op Wal-
cheren. Deze organisatie zetelt in Westkapelle
en vindt hier ook plaats. Ook dit jaar waren er
weer veel deelnemers en gelukkig ook de
nodige vrijwilligers. ledereen kan bedenken dat
het niet eenvoudig was om op één dag 422
jongens in 42 verschillende wedstrijdteams een
partij te laten spelen. En dan een week later
nog eens 362 meiden in 37 teams! Het kan

niet anders of hier zijn veel vrijwilligers voor in
touw geweest. Bijna 70 mensen waren betrok-
ken bij de uitvoering van deze dagen voor de
begeleiding van de teams, als grens- of
scheidsrechter, als EHBO'er, voor alle andere
taken die nu eenmaal uitgevoerd moeten wor-
den op een dergelijk groot toernooi. Een van
hen, een actieve oudere, vertelde dat dit niet
de eerste keer was dat hij mee deed. Het was
zo machtig mooi om mee te maken dat hij het
als een voorrecht beschouwde om mee te
mogen helpen. Voor deze vrijwilliger en alle

anderen een pluiml

Wasschappelse Dag

Zaterdag 19 mei houden we de tweede Was-
schappelse Dag. Dit keer in het Polderhuis zelfl
Wat kunt u verwachten? Op deze dag wordt
aandacht besteed aan een aantal onderwer-
pen. We geven u vast een klein voorproef-
je.......

Vrije tijd in Westkapelle
ln de expositie 'Vrijetijdskabinet' beste-
den we aandacht aan het vereni-
gingsleven in Westkapelle in 2OO1

Daarnaast is er een kleine
expositie over verenigingen
die na de oorlog niet meer
verder zijn gegaan. Er wordt
een film gedraaid over het ver-
enigingsleven in de jaren zeven-
iig. Verder zijn er demonstraties
kantklossen en kunstschilderen. De gro-
tere muziek- en zanggroepen treden die
dag op. Vanaf die dag is er ook een boekje te
koop over het verenigingsleven anno 2OO1.

Hierin komen de meeste verenigingen en stich-
tingen aan bod, velen met foto's. ln de speciale
mei editie kunt u hier meer over lezen. Voor de
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Wasschappelse Dag zal een kortingsprijs van

18,95 gelden voor de aanschaf van het boekje.
Nadien kost het boekje f 12,5O. Er is een

beperkte oplage en er komt geen herdruk, dus
op is opl

Boerenleven
Er zal een expositie zijn over 'Een jaar in het
leven van een hardwerkend boel:engezin' met
onder andere diverse werktuigen en foto's.

Op foto's (van mevrouw Flipse-Roelse) kan

men tevens zien hoe de vroegere huisslacht er
aan toe ging. Verder aandacht voor de huis-
houdelijke kant: koken, wassen, kortom het
gebeuren in en om de keuken, met onder
meer een demonstratie Polderblokjes bakken
(naar een oud Wasschappels recept) en Smou-
ters bakken. Deze smakelijke gerechten kunt u

overigens ter plekke kopen en opeten.

er ook demonstraties mutsen plooien

en jakken maken gegeven.

Dit tot zover, om u nieuwsgierig te maken.
Er is meer die dag.... ln de mei editie kunt u

alles hierover lezen. Het mag duidelijk zijn dat
Westkapelle die dag centraal staat.
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Aardappels rapen in
1941, foto van

mevrouw N. Flipse

Roe/se
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De redactie van het Polderhuis
Blad is op zoek naar een

eenvoudi ge cassetterecorder
met ingebouwde microfoon,

voor het afnemen van interviews
Heeft u er een staan die u niet
gebruikt. ... Wij zijn er blij mee.

572301

Oud goed

De heiploeg heeft in de afgelopen weken van
verschillende mensen spullen gekregen: oud
werkgoed, een boerenpet, diverse buizen en

broeken, een oude Friese buis, ondergoed,
sokken, een boezeroen, een zo goed als nieuw
pak, een lakense buis, stootijzers en een oude
voorhamer. De ploeg is hier heel erg blij mee

en vroeg de redactie om met name de volgen-
de mensen te bedanken voor hun bijdrage: Els

van Vaardegem, Marie Huibregtse, Piet Jansse,

Fam. Cijvat-Lievense, Piet Huibregtse, Han van

de Broecke. Daarnaast hebben verschillende
familieleden van de heiploeg ervoor gezorgd

dat'hun heier' in de kleren werden gestoken.

Waar de heiploeg nog naar op zoek is, zijn

oude petten. Ook oude Friese buizen zijn wel-
kom: Ko Cabriëlse, 571685. Dus mensen, kijk
nog eens op zolder of in de schuur.....

Wasschappelaers van achter

d'n Toren

ln het Polderhuis Blad nummer 2 heeft u al een

keer een bijdrage kunnen lezen van Truusje-

trap, een Westkappelse studente die onder dit
pseudoniem schrijft. Wij ontvingen opnieuw
een bijdrage van haar.

Belevenissen van een Wasschappels studentje
Hier eens een berichtje van een Wasschappela-

er die áchter de Toren woont. Want zoals men

bij Omroep Zeeland een programma uitzendt
dat "Wereld Zeeu-
wen" heet, kan

men ook wel een

rubriek "Wereld
Wasschappelaers "

beginnen. Want
werkelijk óveral
kom je ze tegen!
Deze Wasschap-
pelaer is in De

Crote Stad Utrecht
gesitueerd. Celuk-
kig nog met wat
Croningse en Frie-

se boeren in één

huis, anders zou-
den al die stadse

alleen. Elk jaar zwermen dappere Wasschap-
pelaertjes uit over heel het land (en verderl).
En dat is te merken ook. Wanneer je bijvoor-
beeld met de trein terug naar 't Wasschappelse

rêist op vrijdagavond, hoef je niet veel moeite
te doen om al snel wat medereizigers rondom
je te verzamelen. Nog geen minuut stond ik op
het station en ik hoor meteen: "Uila". En dan

kijk je toch even vreemd op, als je nog moeite
aan het doen bent om de Utrechtse aardappel
uit je keel te krijgen vóórdat je in Wasschappel

bent. Dus na een snelle omschakeling gooi je
je Wasschappelse "el" in de strijd en vergeet je
je boergers meteen. Zo zaten we al snel met
zes Wasschappelaers in de trein om aan de

lange terugreis te beginnen. Even de week
doornemen, een lieve papa of mama bellen

om het laatste stukje van de reis vanaf Middel-
burg naar Wasschappel te begeleiden en

meteen afspreken wie er nog op stap gaat. En

natuurlijk éven bijpraten over de Wasschappel-

se gebeurtenissen: ,,0, ei willebo noe oak a dat
van van Oepen e-uurd? 0, en ei dien oak een

stikje in 't Hof je twee ekrege? Da's mooi vo
a)n."

En dan het mooiste van de reis. Na een half
uurtje, komt de discman (voor de oudere
lezers: een nieuwerwesse draagbare cassette-

speler) voor de dag, de cd wordt uit het hoesje

getild, en Het Boek wordt uit de tas gehaald.

De koptelefoon wordt gedeeld en dan vervult
de coupé zich met zacht geneuriede deuntjes.

De handen gaan in de lucht en er wordt driftig
meegelezen in Het Boek om te oefenen voor
de kerremesse. U begrijpt vast wel wat er
wordt getraind: de kennis van de ouwerwesse!

En vreemde gezichten zie je dan soms wel

hoor, in een volle trein. Ach ja, niet alleen in de

trein krijg je verbaasde gezichten... Af en toe
heb je natuurlijk wel eens een versprekink-
je.."wil je me dat puntmesje even aangeven?"
Of " Ja, kijk daar maar, dat ligt in dat schuifje

onder mijn bureau " .. Het commentaar is dan

natuurlijk niet van de luchtl

Of die keer dat de telefoon ging. Een huisge-

nootje nam op en riep dat er telefoon voor me

was. "Wie is het?" vroeg ik nog, want ik had

het erg druk en dan word je vanzelf selectief in
het aannemen van telefoontjes. "Ja, ik kon het
niet verstaan hooç volgens mij een Turkse man

of zo. Hij praatte met een heel erg buitenlands
accent." Toch wel nieuwsgierig geworden,
nam ik gauw de telefoon aan: "hallo?" En

daarna moest ik even lachen, want het ant-
woord kwam: "Ha, mee je voader,
oe ist?"....
Tru usjetrap

0proupp

mensen weleen hele grote bedreiging zijn...
En ook al is het beregezellig in de grote stad,

het blijft toch altijd trekken, de Wasschappelse

klei in plaats van dit Cooise zand. Dus vrijdag-
avond wordt de tas weer ingepakt en word de
reis naar Zeeland begonnen. En ik ben niet
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Het Polderhuis Blad I

Kon. Julianastraat 1 9, Westkapelle
0118 572301

Redactieleden van deze editie:
Mayke v.d. Perk, Saskia Provoost,

Jacky van Hoppe, Ada van Hoof
Vormgeving: Lianne van Klinken
tel. 01 18 572676.

* Extra editie half mei
Nummer 9 komt uit in juli 2001,

Sluitingsdatum voor kopii 1 iuni

Oplossing Wie Weet Fotovraag

Het goede antwoord op de vraag uit Het Polderhuis Blad nummer T luidt: het is een stenen leeuwen-
kop, boven de poort van Leo Hengst, aan het pad onder aan de dijk langs het fietspad. Uit de vele

goede oplossingen is een winnaar getrokken: Michel Cijsouw, Beatrixstraat 60. Michel is 11 jaar en

had ook een mooie plattegrond erbij getekend. De waardebon, beschikbaar gesteld door Jordy

Conté van 't Boekenhoekje wordt thuis bezorgd.
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Een onderdeel van de

Wasschappelse dag 19 mei2001

is een fotowedstrijd voor drie

leefti jdscategorieën.

Per categorie zijn er drie prijzen

beschikbaar. Het onderwerp is

uiteraard Wasschappel.

laat iezelf fotograferen op ¡e lievelingsplek in Westkapelle
(of kies een foto die al eerder gemaakt ¡s).

Schriif in het kort er bij waarom dat je lievelingsplek is.

Hierbij mogen je ouders natuurlijk helpen.

maak een foto (van gebouw, straat, plek, mens of activiteit) waarvan je zegt
"D¡t ¡s voor mij Wasschappel!". Een zelf gemaakte foto die al eerder is gemaakt
(biiv. voor de oorlog) mag ook worden ingeleverd.

Een deskundige jury
zal uit de

inzendingen per
categorie

drie prijswinnaars
aanwijzen.

De uitslag en
prijsuitreiking zijn

op 19 mei2001.

De foto's, niet groter dan
f 0 b¡i 15 cm, kunnen worden

ingeleverd bii Lianne van Klinken,
Noordstraat 50 te Westkapelle.

Maximaal 1 foto per persoon.
4.{ !l

*ff1fiÊ;Vergeet n¡et eer briefie erbij te
doen met daarop naam. adres

en leeftild. lnleveren vóór
vriidag 20 april 2001.
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