
I nformatieblad over Westkapelle

NUMMER 9
Oplage 1650, incl. buitengebied

ln dit nummer:

U heeft de dikste uitgave van Het Polderhuis
Blad tot nu toe in uw handen. Dat komt onder
meer door een uitgebreid overzicht van vakan-
tie activiteiten. Op pagina 4 algemene infor-
matie over de activiteiten in de zomer. Op de
binnenpagina van de uitgave (pag. S en 6) een

overzicht van de activiteiten in juli en augus-
tus. U kunt deze pagina er zo uit pakken en op
een goede plek ophangen. Op pagina 7 voor-
aankondigingen voor september.

Nieuw is de bijdrage van een Kinderredactie.
Vanaf pagina 2 kunt u lezen wat de jeugd van
12 jaar in de vakantie gaat doen. Ook vertellen
zijwat van hun plannen na de vakantie: een

nieuwe school. Hun bijdrage heet De guus van
Wasschappel. De andere kant van dit verhaal
wordt beschreven door een vieve dame op
pagina 3. Zij laat u zien hoe het haar verging
toen zij zo oud was als de meiden van 12

van nu.

Verder op pagina 9 een impressie van
19 mei 2001 . Op de achterzijde van

Sponsor van deze uitgave
Rab o b an k N oo rd w est- W al ch e re n

Wie Weet Fotovraag

Opnieuw een fotoprijsvraag. Het is weer een

detailfoto zodat iedereen mee kan doen.
Spring op de fiets en zoek! De foto is ter
beschikking gesteld door Bram Westerbeke.
De vraag luidt: waar kun je de afbeelding op
de foto vlnden en hoe heet het?

Uit de goede inzenders wordt een naam
geloot voor een waardebon van f25,-

Deze prijs wordt ter beschikking gesteld door
Strandpaviljoen Zuiderhoofd en is een jaar
geldig.

Redactieadres: Kon. Julianastraat 19, 4361 EA Westkapelle

deze editie informatie over de mogelijkheid
van het bestellen van foto's van 19 mei.

H et B ad m ote I o r gan i see rt activ ite i te n
waarbij ook Westkappelaars van harte

welkom zijn.

7o.15juli van 13.00 tot 17.00 uur op
de Kreek Radiografisch bestuurbare

Scheepsmodellen.

Do, 9 augustus Finish van de Oldtimerrit
bij het Badmôtel (zie Kalendernieuws).

ln het weekend van 15 september
activiteiten in'het kader van

")azzbij the Sea".

Oplossing Wie Weet Fotovraag
Het goede antwoord op de vraag uit Het Pol-
derhuis Blad nummer 8 luidt: bij de installatie
van een nieuwe burgemeester werd hij vroeger
op een speciale verewagen (huifkar) binnenge-
haald met paarden. Bij aankomst in het dorp
werden de paarden uitgespannen en namen
een aantal mannen het trekwerk over.

Uit de goede oplossingen is een winnaar
getrokken: A. Cabriëlse, Molenwal 10.
De waardebon, beschikbaar gesteld door
Hengelsport Camping Zuiderduin wordt thuis
bezorgd.
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Perho-Account in het kort
Opleiding & training in
financiële administratie.
. Opleidingen in klein

clubverband (max. 5 pers.)
voor de diploma's AOV-BKB-PEB

r ln-company training:
een eigentijdse administratieve

totaal-aãnpak voor ondernemers

lnfo tel. 0118-572650

1e editie van de jeugdpagina. Castredactie
Wendy Huibregtse, Angela Flipse, Emma v.d.

Sande, Susanne Jacobse, Sanne Cijsouw, Anita
v.d. Welle, Janine Minderhoud, Eline Roelse,

Leoni Minderhoud, Pien van Zandbrink.

Strand
Het is weer zover... De zomer komt er al weer
aan! Veel mensen gaan dan nog een keer op
vakantie. Maar als het lekker weer is, is het
strand ook een leuke plaats om van alles te
doen. Zoals lekker zonnen en zwemmen. Maar
als het erg heet is kan je ook nog een lekker
ijsje gaan kopen. Ook kan je over het paal-

hoofd lopen of van het groothoofd af springen
en dan weer naar de kant zwemmen. Of krab-

ben, garnalen of kreukels
vangen. Maar schelpen zoe-

ken is ook wel leuk. Of een

put graven om lekker in te
liggen of druiptorentjes
maken. Of elkaar ingraven of
iets moois bouwen van het
zand. Oftewel, er is echt van
alles te doen op het strand
en het is nog leuk ook.
Angela en Wendy.

strand, met de surfplank over de zee. Hij zit bij

Zuiderduin. En ook gaat hij snorkelen; Juf
Mineke hoopt dat ze veel naar het strand kan.
Tijzilbi) Zuiderduin in een hoekje uit de wind.
Misschien gaat ze nog op vakantie. Mèlany
gaat 3 weken naar de Betuwe. En lekker met
haar vriendinnetjes spelen. Pim zegt: Michel
blijft dus bij mij slapen. Ook speel ik daar veel
mee en ga ik met hem op de brommer. Ook ga

ik naar het strand. Pien gaat naar het strand,
met haar vriendinnetjes spelen. En er komen
nog logés. Wendy gaat nog naar de Efteling.

Ook gaat ze nog in een vliegtuigje van haar

oom vliegen. En spelen. Marco & Chris gaan

met elkaar spelen en met de parkietjes en de
kauw. Naar strand, voetballen en met de
brommer. We hopen dat de leze.r nu wat meer
weet over wat iedereen uit onze klas in de
zomervakantie gaat doen.
Sanne en Suzanne.

Eindelijk van school
Wij hebben hééél veel zin in de zomervakantie,
want school is natuurlijk STOM! Wat we voor-
al in de zomervakantie doen is naar het strand
als het lekker weer is. Anders vervelen we ons.

Want zoveel is er in Westkapelle niet te doen.
Op de toren mag je zelfs ook niet meer. We
gaan nog wel naar de Soos, maar dat is ook
maar 1x in de maand. Dus, ja maar goed, dit
wordt onze zomervakantie.
Leoni, Emma, Anita

Na de vakantie
Naar Middelburg in de eerste klas
Wij zitten in groep 8 van de Openbare School

de Lichtboei en we moeten volgend jaar naar
de middelbare school. Voor dit stukje hebben
we aan een paar jongens en meiden uit onze
klas wat gevraagd over volgend jaar. De scho-
len waar de jongens en meiden naar toe gaan

zijn het LWOO, het VMBO (voorbereidend

middelbaar beroepsonderwijs, techniek en

dienstverlening), de HAVO (hoger algemeen
voortgezet onderwrys) en het VWO (voorberei-

dend wetenschappelijk onderwijs).
De meeste jongens van onze klas gaan naar de
Nehalennia en een paarjongens gaan naar het
CSW. De meeste jongens hebben zin in vol-
gend jaar. En paar wat minder. Nu weten jullie

allemaal wat wij volgend jaar gaan doen.
Janine & Eline

Wat doen de euus in de
vakantie nog ñreer?
Wij hebben een interview
gehouden met kinderen uit
onze klas 7b en 8. We vroe-
gen hen watze gaan doen in

de zomervakantie. Arjan gaat naar het strand
en met de surfplank naar Zoutelande. Hij zit op
het strand in het Aardappeldal. Ook gaat hij

nog op zijn brommer rijden. Angela gaatnog2
weken op vakantie naar Frankrijk. Natuurlijk
nog lekker zonnen op het strand (zij zit in het
gat) en met haar vriendinnetjes spelen. Ron

gaat naar het strand in het Aardappeldal, sur-
fen en snorkelen. Leoni gaat op vakantie naar
Kreta ("word ik lekker bruinl"). Anita, Leoni en

Emma gaan met z'n allen naar het strand, ze
gaan 'vreten', vervelen en een beetje rond
hangen. Michel gaat op vakantie naar Zuid
Frankrijk. Als hij weer terug is gaat hij naar het
strand, met Pim Peene spelen en daar blijven
logeren. Marlien gaat nog naar Babbe en Jana

land (Bobbejaanland). Barbecuen met de fami-
lie en lekker luieren. Adriaan gaat naar het



Denk even niet aan school.".
Na de zomervakantie schuift iedereen een

klasje door,
Maar groep B gaat er vandoor.
Die gaan naar "de middelbare"
Zijn dat geen rare??

Elke dag huiswerk maken,
Zou 1e dat ioch niet beu raken??

Vo de guusjes van Wasschappel is da fuuftien
km op de fietsl
Elke dag twee keer
Da's nie nietsll
Dat is 30 km op en neer.

Je krijgt nieuwe vakken,
)e zult elke dag andere boeken in moeten pak-
ken.
De vakken zijn anders,

Maar ook dezelfde, zoals tekenen.
Ze krijgen ook andere namen, zoals rekenen,
Dat heet opeens wiskundel

Maar eerst nog de zomervakantie,
6 weken lang.
Naar het strand, nàar de zee.

Denk niet aan school,
Denk niet aan de leraar,

Denk niet aan het volgende jaar,

Maak eerst de zomervakantie maar klaar!l

Een gedicht van Pien

Tot zover een bijdrage van een paar Guus van
Wasschappel.

Over hetzelfde onderwerp schrijft Neele, met
haar gaan we een stap terug in de tijd.

Me schrieve 30 april 1935

It Was op Wasschappel de leste schôôld agvan
d'achste klasse van d'openbaere schôôle.
Dat was de klasse van mêêster De Vos. le was
toen 't 'oofd van de schôôle. Mêêster de Vos
was een strenge mêêster, mè ie was wè recht-
vaerdig. 7õ een leste schôôldag was best een
spannenden dag. 't Was een soort mijlpaele in
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je levenl Je moogde ôôlje schrief- en têêken-
schriften mee nir'uus nimme en je kreeg ôôk
je rapport mee. 's Middugs las de mêêster nog
een stuitje voor en dan was 't zachtjesan tied
om afscheid te nimmen van de mêêsters en
juffrouws van d'andere klasssen. Je was best
een bitje zenuwachtig.
Je mog iederêên een, Ander van Rooijen, HET adres voor'ano seve en DeoanKe

en sïranonurs.,e aan oe Kusr van
vô 't genôôte onder- westkapelle. Bel voor informatie of
wies. Dat 'ôôrde mè zôl om er äen te huren naar 571267.
Nou, dat was dan dat. Met elkaar hopen we op
Noe je griffel- en je een fantastische zomer!

sponzedôôze nog mee
nimme en di stoeng je buuten. 'k Weet nog
goed, da'k glad nie zô blie was! Den volgen-
den dag was 't den êêsten meie en dan begon
d'r wi een nieuw schôôljaer. Dat was vô de
vuuf- en zesjaerige guus vô d'n êêsten dag ni

de grôôte schôôle!

Zeumervakansie
De zeumervakansie was ôôltied de leste twêê
weken van juli en êên weke in augustus plus
êên dag. Wirom of dien êênen dag di bie was?
Dat was een extra dag vô de mêêsters en juf-
frouws om te reizen wier d'r ôôltied verteld!
Schôôlreisjes vô de leerliengen wère d'r nooit
bie. Di wère gin centen vô. As kind moogde je
in de vakansie een êêlen dag mee ni Middel-
burg ni de mart op een dunderdag en soms

ôôk wè is at Middelburgse kèremesse was. Me
gienge dan mee d'n stoomtram. Dien ree van

Middelburg ni Domburg, eene en veromme.
Dat was een grôôte belevenisse zo êên keer in

't jaer!

Nae schôôltied mee'èlepe
Nae schôôltied bleef je as meise thûûs. Je mog
je moeder'èlepe in 't'uusââuwen en as 't nôô-
dig was mog je mee'èlepe op 't land. Aerepels
opgaere, juun trokke en in 't voorjaer peeën

verdinne. Ienkele meisen gienge ni d' uus'oud-
schôôle in Middelburg. Mè, dan mog je op z'n
burregers wizze. As je de klêêderdracht droeg,
dan kon je nie ni stad ni schôôle. As je geluk
ôô, dan kon j'ier op 't durp ôôk wè'ris an een

dienstje komme. Vûûf 'àleve daegen in een

weke van achte toet twôôleve. Di verdiende je

dan drie gulden mee en tJan ôô j' vast wèrk!
lenkele joengers glenge ni d'ambachtschôôle
In Middelburg. Andere mog ôôk op 't land
'èlepe, of ze gienge een paer jaer as koei-
ewachter op de koeien passe die atte in de
zeumer op 't vrôôn liepe. As de joengers oud
genoeg waere, kon ze terechte op De Schelde

in Vlissienge in de scheepsbouw.
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Kantklosvereniging
Het Molenwiekie.

Kantklosveren¡g¡ng

Het Molenwiekje.
ln de twintiger jaeren is de kantklosverêêne-
gienge "Het Molenwiekje" op'ericht. Di kon
meissen van vûûftiene à zestiene lere kantklos-
se om thûûs wat mee te verdienen. ln de zeu-
mer gieng er ôôk meissen in d'otels wèreke op
Domburg en Zoetelande. Deurlere was t'r nie

bie. Dat was weg'eleid vô de guus van de
notabelen. Vô ontspannienge was 'ier ôôk nie

vee te beleven. As je zestiene was, kon lid
'ôôre van de zangverêênegienge "t Wasschap-
pels Dameskoor" of de christelijke zangverêê-
negienge "Looft den Heere." Varder wère d'r
op kèrkelijk gebied joengers- en meisjesverêê-
negiengen. ln de dertiger jaeren is de voetbal-
club "De Noormannen" op'ericht. Dat was 't
wè zô een bitje vô de jeugd. Mè, me ôô ôôl-
tied nog strange en de dûûnen om ons te ver-

maeken !

Dan ôô me op schôôle ôôk nog een ouderae-
vend. De twêê 'ôôgste klassen van de schôôle

moch di an meewèreke. Dat was ôôltied in
febriewôôrie. Dan miek mêêster De Vos èlk
jaer een vaesje in waschappels dialect en dat
mog me dan twêêstemmig lere. Oôk wier d'r
dan een klein tonêêlstukje op'evoerd deur leer-
liengen die atte een bitje tonêêl kon spele. D'n
ouderaevend begon 's-aevens om zeven uren.
De ââuwers kon dan de schriften en de têêke-
niengen van de gûûs bekieke en lûûstere ni

zang en tonêê|.

Toet slot nog een vaesje dat à mêêster De Vos

indertied dichtte vö een ouderaevend:

A 't zeumer en vakansie is,

Cin schôôle in 't êêle land
Dan gae me soms ziengend
En stoeiend en spriengend
Den diek op ni dûûne en strand
Wien di nie kom spele

Moe z'n eige vervele
Da's vast een saaie klant. 2x

Me graeve wurremen op ûût 'tzand
Cae visse op 't grôôtôôd
En maeke van 'outjes
En kurken mee touwtjes
En stokjes vô masten een bôôt
Kom 't waeter te varre
Dan gae m'op de barre
Wan nat ôôre mag t'r gin êên. 2x

As soms een dag te wèrum is,

Vô drukke spil in 't zand
Dan è'm op de krûûne
Van êên van de dûûnen
Een pracht zicht op zêê en op land

Me ligge in de zunne
Zô lui à me kunne
Zõ brûûn as een bèier verbrand. 2x

Zô vliege de drie weken omme
En ûût is 't mee de pret.
De dames en 'êêren
Moet' ôôk nog wat lere

De schôôldeure ôôr open 'ezet
Benieuwd of de sommen
Nog ûût wille komme
Oôr ieder an 't wèrk 'ezet.2x

Neele

Colofon

Het Polderhuis Blad

Kon. Julianastraat I 9, Westkapelle
0118 572301
Redactieleden van deze editie:
Mayke v.d. Perk, Saskia Provoost,
Jacky van Hoppe, Yvonne van Beekhuizen,
Ada van Hoof
Castauteu rs: Ans Dinger4anse-Dieleman
en Neele

Gastredactie Guus van Wasschappel:
Wendy Huibregtse, Angela Flipse,

Emma v.d. Sande, Susanne Jacobse,

Sanne Cijsouw, Anita v.d. Welle, Janine

Minderhoud, Eline Roelse, Leonie
M¡nderhoud, Pien van Zandbrink.

Vormgeving: Lianne van Klinken
a118-572676

Nummer 10 komt uit in september 2A01
Sluitingsdatum voar kopii 1 augustus.
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Woensdag 4
Rondwandeling muziekvereniging OKK; vertrek vanaf de Markt om 19.30u. De loods van het Reddingstation
is open voor publiek, vanaf 19.00u.
Vrijdag 6
Seizoenmarkt in de Zuidstraat (in verband met de kermis niet op de Markt). Vrijdag 6, Zalerdag 7 en Maan-
dag 9 juli Kermis op de Markt, van 14.00 tot 24.00u.
?alerdagT
Gaaischieten, Abraham Calandplein van 08.00 tot 18.00u.
Maandag 9
Beachfitness op het strand vanaf 10.30u.
Laatste kermisdag, op de Markt vanaf 14.00u.
Dinsdag 10
Strandspelen, vanaf '1 4.00u.
Woensdag 11

Beachfitness, op het strand, vanaf 10.30u.
Donderdag'12
Strandspelen, op het strand, vanaf 14.00u.
Karaoke-show CR Boomgaard, 2'l .00u.
Vrijdag 13

Op wisselende plaatsen Springkasteel vanaf '14.00u, Kindertheater vanaf 19.00u. Seizoenmarkt, Kindermarkt,
Ambachtenmarkt, op de Markt en het Kerkplein van 14.00 tot 21 .00u. Van 16.00 tot 20.00u Hervormde
Kerk Moria Exposities. Cezamenlijk concert van de muziekverenigingen OKK uit Westkapelle en ONDA uit
Ritthem, om 20.00u op het plein van de Hervormde Kerk Moria.
Zalerdag14
Ringrijderswedstrijden op de Markt van 08.00 tot 18.00u. Kindertheater vanaf 19.00u,
Zondag 15
Radiografisch bestuurbare Scheepsmodellen op de.Kreek, Badmotel; van 13.00 tot 17.00u.
Maandag 15
Beachfitness, op het strand, vanaf '10.30u.
Dinsdag'17
Strandspelen, op het strand, vanaf 14.00u. ln Sportpark Prelaat een Badgasten-Tennistoernooi vanaf 'l 8.00u.
Voor iedereen bedoeld, kosten vijf gulden (een hapje en een drankje staat klaar).
Woensdag 18
Beachfitness, op het strand, vanaf 10.30u.
Donderdag 19
Strandspelen, op het strand, vanaf 14.00u. Bij het Strandpaviljoen Calimaros (Aardappeldal) een Viswedstrijd
van 19.00 tot 21.30u; kosten vijf gulden, aanmelden bij VVV kantoor.
Après-ski -party, CR Boomgaard
Vrijdag 20
Op wisselende plaatsen Springkasteel vanaf 14.OOu, Kindertheater vanaf 19.00u. Seizoenmarkt op de Markt.
Van 16.00 tot 20.00u Hervormde Kerk Moria Exposities.
Taterdag2l
Klassieke Opels op de Markt. De Opelclub legt aan in Westkapelle voor een kop koffie. U kunt tussen 15.00
en 17.00u de Opels bewonderen.
Kindertheater vanaf 1 9.00u.
Maandag 23
Beachfitness, op het strand, vanaf 10.30u. Expositie Teken- en Schilderclub in Herrijst; van 16.00 tot 21.00u.
Dinsdag 24
Strandspelen, op het strand, vanaf 14.00u. Expositie Teken- en Schilderclub in Herrijst; van 16.00 tot 21 .00u.
Woensdag 25
Beachfitness, op het strand, vanaf 10.30u. Expositie Teken- en Schilderclub in Herrijst; van '1 6.00 tot21.00u.
26e Wielerronde en Stratenloop voor trimmers en wedstrijdatleten. Stratenloop 18.30u, Wielerronde voor
Cyclosportieven, Veteranen en Recreanten; vanaf 20,15u; start en finish op de Markt.
Donderdag 26
Demonstratie Roofvogels bij het Badmotel aan de Kreek, om 11.00u. Strandspelen, op het strand, vanaf
'14.00u. Expositie Teken- en Schilderclub in Herrijst; van '16.00 tot 2'1 .00u.
Crote Feestavond met een Bier- en Wijnproef festijn op de Markt (let op aankondigingen).
Barbecue avond met band, CR Boomgaard.
Yriidag2T
Op wisselende plaatsen Springkasteel vanaf 14.00u, Kindertheater vanaf ''l9.OOu. Seizoenmarkt op de Markt.
De Prestatieloop van de Noormannen op de Zeedijk. Let voor meer info op aankondigingen elders. Van
16.00tot20.00u Hervormde Kerk Moria Exposities. ExpositieTeken- en Schilderclub in Herrijst; van'16.00
tot 2'l .00u.
Zalerdag 28
Kindertheater vanaf 19.00u. Laatste dag expositie Teken- en Schilderclub in Herrijst; van 16.00 tot 21.00u.
Amsterdamse avond, CR Boomgaard.
Maandag 30
Kinder"Doe*Club van 4 tot 8 jaar in het kerkgebouw Moria, van 10.00 tot 12.00u.
Beachfitness, op het strand, vanaf 10.30u. Sjezenwedstrijd van de Westkappelse Ringrijdersvereniging, van
1 7.00 tot 20.30u. Zuidstraat, Papestraat, Noordstraat, Smidsstraat.
Dinsdag 31

Kinder"Doe"Club van 4 tot 8 jaar in het kerkgebouw Moria, van 10.00 tot 12.QOu.
Strandspelen, op het strand , vanal'14.00u. Campingtoernooi Voetbalvereniging Noormannen op het Sport-
park Prelaat. Let voor meer info op aankondigingen elders.

5



Hø Pc/l¿r/uacß/d'øt 0

Vrijdag 31

Van 16.00 tot

/'Ø4/t r [ 4// LíUa I l,r l'r ttrytøar
Woensdag 4
Kinder"boe"Club van 4 tot B jaar in het kerkgebouw Moria, van 10.00 tot 12.00u.
Beachfitness, op het strand, vanaf 10.30u. De loods van het Reddingstation is open voor publlek, vanaf
19.00u.
Campingtoernooi Voetbalvereniging Noormannen op het Sportpark Prelaat. Let voor meer info op aankondi-
gingen elders.
Walcherse 11 dorpen Skeelertocht, start vanaf 17.OOu bij Lunchcafé Traoljewerk. Tochten van 10, 20, 40 en
60 km. Kleine vergoeding voor deelname. Na afloop LIVE muziek in Lunchcafé Traoljewerk.
Donderdag 2

Kinder*Doe*Club van 4 tot 8 jaar in het kerkgebouw Moria, van 10.00 iot 12.00u.
Strandspelen, op het strand, vanaf 14.00u. Campingtoernooi Voetbalvereniging Noormannen op het Sport-
park Prelaat. Let voor meer info op aankondigingen elders. Bij het Strandpaviljoen Calimaros (Aardappeldal)
een Viswedstrijd van 19.00 tot 21 .30u. Kosten vijf gulden, aanmelden bij VVV kantoor. Optreden Continen-
tal Singers vanaf 20.00 u op de Markt. Tropical-Party met Breezer-bar, CR Boomgaard.
Vrijdag 3

Kinder*DoenClub van 4 toi 8 jaar in het kerkgebouw Moria, van '10.00 tot 12.00u. Op wisselende plaatsen
Springkasteel vanal 14.0A u, Kindertheater vanaf 19.00u. Van 16.00 tot 20.00u Hervormde Kerk Moria
Exposities.
Campingtoernooi Voetbalvereniging Noormannen op het.Sportpark Prelaat. Let voor meer info op aankondi-
gingen elders. Seizoenmarkt en Kindermarkt, op de Markt en Kerkplein.
Zaterdag 4

Kindertheater vanaf '19.00u. Triatlon op het Badstrand en de Markt om 19.00u. Na afloop op 20.00u een Tri-
Party met LfVE muziek op de Markt,
Maandag 6
Beachfitness, op het strand, vanaf 10.30u.
Dinsdag 7

Strandspelen, op het strand, vanaf 14.00u. ln Sportpark Prelaat een Badgasten-Tennistoernooi vanaf 18.00u.
Voor iedereen bedoeld, l<osten vijf gulden (een hapje en een drankje staat klaar).
Woensdag 8

Beachfitness, op het strand, vanaf 10.30u. OpenluchtBingo met LIVE muziek doorJohn Prins, op de Markt
van 19.00 tot 20.00u (een Bingokaar-t kost een piek, de kaart voor de Superrondes een rijksdaalder). Van
20.00 tot 22.OOu LIVE lerse muziek in Lunchcafé Traoljewerk.
Donderdag 9
Strandspelen, op het strand, vanaf 14.00u. Oldtimerrit; om 17.00u zijn de Oldtimers klaar voor vertrek op de
Markt; de finish is bij het Badmotel om 22.00u (er is tussendoor uitgebreid tijd om de wagens te bekijken).
Perry's Meezingparty, CR Boomgaard. Om 22.00u Lampionnenoptocht door het dorp. Vanaf 22.00u op de
Markt Rock- & Roll LIVE muziek. Om 23.00u Vuurwerk op de Dijk bij het Calandplein.
Vrijdag 10

Op wisselende plaatsen Springkasteel vanaf 14,00u, Kindertheater vanaf 19.00u. Seizoenmarkt en Verenigin-
genmarkt op de Markt en het Kerkplein.
Skeelerwedstrijd op de Zeedijk en een Winterfestijn bij Lunchcafé Traollewerk (let op posters en andere aan-
kondigingen). Van 16.00 tot 20.00u Hervormde Kerk Moria Exposities.
Taterdagll
Kindertheater vanaf 1 9.00u.
Maandag 13

Beachfitness, op het strand, vanaf 10.30u.
Dinsdag 14
Strandspelen, op het strand, vanaf 14.00u.
Woensdag 15

Beachfitness, op het strand, vanaf 10.30u,
Donderdag 16
Strandspelen, op hetstrand, vanaf '14.00u. Bij hetStrandpaviljoen Calimaros (Aardappeldal) een Viswedstrijd
van 19.00 tot 2'1 .30u. Kosten vijf guldçn, aanmelden bij VVV kantoor.
YriidaglT
Op wisselende plaatsen Springkasteel vanaf 14.OOu, Kindertheater vanaf '19.00u. Seizoenmarkt op de
Markt. Barbecue met LIVE muziek bij Lunchcafé Traoljewerk (inschrijven hiervoorvoor 15 augustus). Tijd
hoort u nog!
Van 16.00 tot 20.00u Hervormde Kerk Moria Exposities.
Zaterdag 18
Ringrijden van 07.30 tot 18.00u op de Markt.
Kindertheater vanaf 1 9.00u.
Yriidag24
Seizoenmarkt op de Markt. Van 16.00 tot 20.00u Hervormde Kerk Moria Exposities

TAXATIE- & ADVIESBUREAU MINDËRHOUD

Beëdigd makelaar - taxateur
onroerende goederen

Kees Minderhoud
Eva Besnyöstraat 4, Westkapelle , 571903
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Algemene informatie

Het Kalendernieuws van deze editie is tot stand gekomen in samenwerking met de Westkappelse Evenemen-
ten Stichting en de inbreng van diverse verenigingen.

Wekelijkse activiteiten in juli en augustus

Elke Maandag en woensdag vanaf 10.30u Beachfitness, op wisselende plaatsen op het strand. Elke dinsdag
en donderdagmiddag vanaf 14.00u Strandspelen, ook wisselend steeds ergens anders. Ook wisselend elke
vrijdag Springkasteel vanaf 14.00u en Kindertheater vanaf 19.00u. Elke dinsdagavond Bingo in CR Boom-
gaard (1O juli tot 14 aug.). Elke vrijdag Seizoenmarkt vanaf 14.00u tot 21.00u op de Markt. Elke vrijdag
Exposities in de Hervormde Kerk Moria aan de Markt, van 16.00 tot 20.00u.
Elke zaterdag Kindertheater vanaf 19.00u op wisselende plaatsen.

Exposities in de Hervormde Kerk Moria

Elke vrijdag (m.u.v.6 juli) kunt u de Hervormde Kerk Moria bekijken. Er zi)n twee exposities, één over bijbel-
verhalen uit Kameroen en een expositie'Kerkelijke bouwkunst in papier'. Ook zal hetorgel worden bespeeld
Open van 16.00 tot 20.00 uur tot en met 31 augustus,

Nieuw in Westkapelle

Echte adventure sporten. Naast het Fletcher hotel Zuiderduin organiseert Outdoor organisatie TOTAL EVENT

avontuurlijke en uitdagende dagtochten. Programma onderdelen zijn klimmen op een klimwand, in-line ska-
ting, mountain biking, klimmen en abseilen, vlotten bouwen en varen, kanovaren, duiken met perslucht,
snorkelen, touwbanen en boogschieten. Bedoeld voor groepen van minimaal 10 personen: bedrijven, scho-
len, vriendenclubs, personeelsgroepen e.d. De dagtochten worden georganiseerd onder begeleiding van
instructeurs. De kosten bedragen 45,00 per persoon vanaf 12 jaar, en 25,00 voor kinderen van 3 tot 12 jaar.

Boeking en informatie: Iotal Event CI6-537O7O33 of 06-51147715.

Opgave voor deelnemen aan:

Voor deelname aan de Oldtimerrit op 9-B en de Kindermarkten op 13-7 en 3-8 schriftelijk aanmelden bij

Secretariäat Westkappelse Evenementen Stichting, Molenwal 3 te Westkapelle.

Expositie Teken en Schilderclub

De expositie van de Teken en Schilderclub staat dit jaar in het teken van 'straten en gebouwen'. De kinderen
van de groepen acht van beide basisscholen hebben ook weer een bijdrage geleverd met een expositie. Hun
onderwerp is: Mijn droomhuis. Verder zijn er miniatuur 'gebouwen en straatjes in papier' te zien van Ab
Hoogstraate. Weer een expositie die u niet mag missen, van 23 juli tot en met 28 juli in Herrijst, dagelijks van
'16.00 tot 21 .00 uur.

Wasschappelse tinnen figuurtjes

Speciaal voor Stichting Polderhuis en de Wasschappelse Dag heeft Leendert Joosse een aantal tinfiguren ont-
worpen. Door de drukte op 19 mei heeft niet iedereen de kunstwerkjes kunnen zien, of de kans gekregen

om ze te kopen of te bestellen.
Ceen nood, iedereen krijgt een herkansing. De tinfiguren worden opnieuw tentoongesteld en wel tijdens de
expositie van de Teken- en Schilderclub van 23 juli tot en met 28 juli. De figuren zijn allen eigen ontwerp en

met de hand gegoten .7e ztin gepolijst leverbaar en in kleur beschilderd. De ringrijder kost 8O gulden, het
melkmeisje 45; de dijkwerker kost 40 gulden en de stroper ook.

Vooraankondigi ngen September

Woensdag 6

De loods van Reddingstation Westkapelle is open voor publiek, vana{ 19.00u

Zaterdag 8

Crote viswedstrijd in samenwerl<ing met Keec Provoost Hengebport. Van 10.00 tot 14.00u. Aanmelden bij

Kees Provoost Hengelsport Joossesweg. Kosten 15,-

Zalerdag15

Vrije Sjezenwedstrijd Zeeuwse Ringrijdersvereniging van 9.30u tot 17.}Ou.ln de Zuidstraat, Dreefje,
Noordkerkepad, Noordstraat, Papestraat. Ceorganiseerd door de Westkappelse Ringrijdersvereniging

Reserveer vast in de agenda: Zaterdag "l 5 en Zondag'l 6: Jazz festival

Als u honger krijgt tijdens een
dijkwandeling of u heeft geen zin

om te koken, dan neemt u een frietje
van Boem. Henk Melis,
Ambachtelijke Frites.
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De Monding van
de Schelde, door
J.H. Koekkoek

Westkapelle of niet...?

Het Polderhuisblad werd door mevrouw Tine
Verhulst attent gemaakt op een schilderij van
J.H. Koekkoek, getiteld: "De monding van de
Schelde", geschilderd in 1842. Mevrouw Ver-
hulst schreef ons het volgende:
"Toen ik dit schilderij in 1994 in het Brabants
Museum in Den Bosch zag hangen, kreeg ik

een soort déjavu gevoel. lk herinnerde me nog
dat ik op een mooie zomermorgen op de dijk
stond, daar ongeveer bij het grote hoofd; ik
werd getroffen door de sfeer van licht, lucht en

water die ook dit schilderij uitstraalt en

bedacht dat J.H. Koekkoek mogelijk op deze
plaats stond toen hij dit tafereel schilderde. Hij

heeft n.l, in Middelburg en Veere gewoond.
Oudere mensen herinneren zich mogelijk de
situatie zoals die voor dg oorlog was. Je had

daar ter plaatse de zogenaamde platte duune
waar de zeedijk overging in de rij duinen bij de
hogen Top. Vroeger, toen de spoorweg nog
niet was aangelegd, kwamen scheepjes met
vracht daar op het strand om gelost te wor-
den. Op het grote schilderij zag je aan de hori-
zon de overkant zoals wij er nu ook op de
Vlaamse kust kijken en de laagte tussen de
duinen was vroeger de overgang zoals wij naar
het strand gingen. "

Ans Dingemanse ging voor ons op onderzoek
naar de vraag'. is dit tafereel bij Westkapelle
geschilderd of niet? Wat het onderwerp betreft
zou het zeker kunnen. We zien het beeld van
een scheepsramp. Overal staan mensen
nieuwsgierig te kijken en strandjutters sjouwen
gevonden voorwerpen. De boot is gekapseisd

en er is een soort tent opgezet aan het strand
om de schipbreukelingen op te vangen. De

plaats waar geschilderd is, zou inderdaad de
dijk bij het grote hoofd, richting Zoutelande
kunnen zijn. Ook wat de persoon van de schil-
der betreft zou het aannemelijk zijn dat bij

Westkapelle geschilderd is. J.H. Koekkoek was
namelijk een Zeeuwse schilder, geboren in

1778in Veere. Tekenen leerde hij op het Mid-
delburgse 'Teekencollege', waar bij in 1803 als

beste leerling werd onderscheiden. Hij ontwik-
kelde zich tot een verdienstelijk schilder
van zee- en riviergezichten. Hij stierf in 1851 in
Amsterdam. Alles wijst er dus op dat j.H.

Koekkoek deze scheepsramp heeft geschilderd

op de dijk bij Westkapelle ter hoogte van het
grote hoofd. Toch zit er een addertje onder het
gras. De titel "De monding van de Schelde"
zegt niets over Westkapelle. ln de tijd dat
Koekkoek leefde, de eerste helft van de 19e
eeuw, schilderde men namelijk nog niet buiten.

Een schilderij werd van het begin
tot het einde in het atelier van
de schilder gemaakt. Eerst de
impressionisten gingen aan het
eind van de 19e eeuw voor het
eerst buiten in de natuur schilde-
ren. Voor die tijd werden alle

schilderijen binnen in het atelier
gemaakt. De hele compositie
van dit schilderij is dus ontspro-
ten aan de fantasie van de schil-
der. Hij heeft de scheepsramp
zelf in scène gezet op zijn schil-
derslinnen binnen in zijn atelier.

Koekkoek heeft zelfs vlak achter
de gezonken boot een mooie
vissersboot met gestreken zeil

aan het beeld toegevoegd. Het
lijkt werkelijkheid, maar alles is
pure fantasie. Hoe komt het dan
dat het net lijkt alsof het tafereel

geschildqrd is bij het grote hoofd, richting Zou-
telande? Vermoedelijk maakte Koekkoek wel
eens tochtjes langs het kustgebied van Wd-
cheren en schetste onderweg op plekken die
hij voor zijn schilderijen kon gebruiken. Het
zou dus best kunnen dat hij vanaf de Westkap-
pelse dijk een schets heeft gemaakt, die hij

later gebruikte voor zijn schilderij " De mon-
ding van de Schelde". ln de boeken is hier
echter niets over te vinden. Bekijkt u daarom
zelf de afbeelding van het schilderij maar eens
goed. Misschien dat ouderen onder u hetzelt-
de déjavu-gevoel hebben als mevrouw Ver-
hulst. Een gevoel van "dit herken ik en heb ik
al eens eerder gezien" . Stuur uw reactie naar
de redactie van het Polderhuisblad. We zijn erg
benieuwd. Als veel mensen ook Westkapelle
herkennen'op dit schilderij, zou onze theorie
wel eens kunnen kloppen.

ffi
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Vò Mina en Dina

Mussen
è je Mina ok bizzug u zie: an't plooien eêst
d'n ene kant en dan wi omme draoie. Mè di

kom vò eur nog meer bie kieke, wan ze moe
de mussen ok nog stieve en strieke. Ze is eên
van de weinigen die 't nog kan, alleêne bie die
gedachte krieg je 't er à waerrum van. 'K mog
nog eêl even an m'n opoe dienke, à 'k er die-
sendags koffie gieng gedrienke. lesders op de
kachel; een oâd as een boeie. De planke en de
tange op taefel; de koâlen gloeie.
Driftig bizzug mee aâle bei d'r
annen en impersant koffie schienke
vô de mannen. 'K bin wè benieuwd
ai de mussen volgend jaer bie Mina
op moe aele oe veê euro je dan zà

moete betaele.
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Mina en Dina.

Zeeuwse meisies en bol.ussen

long en oud

19 mei was een dag voor jong en oud.

De zon scheen. Het was bijzonder moo¡!

Biina 1100 smouters

Pront
Krullen mee strikken, een zwarte
schorte an, een tuûg gitten: de
waerde di ril je van. Een pronte

beuk en een

sondags jak,

zò voel Dina d'r eige op
d'r gemak. Bloêdkrae-
len of rooie kraelen
draegze nie, wan ze

zei: die passe d'r nie

bie. Mee een rechte
musse en een gehaakt
wit doekje stae ze as

Wasschappelse in

menig fotoboekje.
'K ope à me nog veê

kunne geniete van vrouwen op d'r boers, dan
bluûve de mensen-van-achter d'n toren stikke
jaloers.

Wannes
{
;¡.*

Optredens van onder
andere Looft den Heere
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Open Dag Reddingstation Westkapelle
Op 12 mei konden geïnteresseerden een kijkje
nemen in het Reddingstation bij de Radarto-
ren. Het was erg warm die dag en er lagen
heel wat mensen aan het strand. Voor de vrij-
willigers die in het station zaten minder leuk,
want het is daardoor rustiger op zo'n kijkdag.
Toch zijn er nog heel wat mensen geweest.
Binnen in de loods kon het publiek een gokje
wagen door te raden hoe lang het touw was
dat op een tafel lag. De winnaar daarvan is

Maarten Peene uit de Beatrixstraal, hij zat er
het dichtste bij.

Passage goedkoper
ln het boekje "Wi zitte me aol in?" is

een foutje geslopen. De vrouwen-
beweging Passage kost slechts

O,orory'u';,Tü!i,:ä:ï:ijili
oKK zoekt voorrooers! in het boekje staat ver-

OKK zoekt enfàie vt¡iit¡il¡Sets meld' Dat scheelt

die tijdens rondwandelingen het verkeer weer....
begeleiden zodat OKK vrije doorgang heeft.

Als u 5 of 6 keer per jaar een

" nÎ.1ï 
'o??' å"r'f"# it 

-ri nd e I e n 
N ova Z e m b r a o u d e r

Foort Dominicuö, ln de feesteditie van het
telefoon 572473. polderhuis Blad stond dat

Nova Zembla de ijsclub dit jaar
55 jaar bestond. Dat klopt als je

kijkt naar de stichtingsjaren. Tellen we
echter de jaren als vereniging erbij op

dan komen we op de respectabele leeftijd van
67 jaar. Alsnog proficiat!

Uitslag fotowedstrijd
"Dit is Wasschappel"
Voor de mensen die er niet waren op 19 mei
om 17.00 uur vólgt hier de uitslag van de foto-
wedstrijd.

Leeftijd 8 tlm 12
jaar: 1e Prijs Josian-
ne Janse, 8 jaar.

2e Prijs Maureen
Wisse, 9 jaar.

3e Prijs Niels

Dingemanse,
1O jaar. Cedeelde
4e prijs Danny

Huibregtse 11 jaar,

Lizan Huibregtse 9 jaar, Erbert Minderhoud.
Leeftijd 13 t/m 18 jaar:2e Prijs Carolien Lous.

18 jaar en ouder: 1e Prijs Rita Passenier.

2e Prijs Ans Dingemanse-Dieleman.
3e Prijs Han Reijnhoudt.

Voor Stichtingen en Verenigingen
kiest u voor Sauer & Oonk notarissen,

net als Stichting Polderhuis.
Maar ook voor uw privé zaken
kunt u uiteraard bij hen terecht.

Telefoon 418110.

Boekje "Wi zitte me aol in?"
Voor de liefhebbers: er zijn nog boekjes te
koop bij t' Boekenhoekje. De prijs is 12,50 en

de opbrengst gaat volledig naar Stichting Pol-

derhuis. Dus heeft u er nog geen, koop het
boekje dan alsnog bij Jordy Conté.

Bijbestellen foto's 19 mei

We kunnen onszelf voorstellen dat velen onder
u nieuwsgierig zijn naar de foto's die op 19 mei

zijn gemaakt. Om zoveel mogelijk mensen in

de gelegenheid te stellen om de foto's te bekij-
ken, worden ze na de kermis opgehangen aan

de ramen van het woonhuis van het Polderhuis
en aan de ramen van het kantoor. De foto's
blijven hangen tot 'l augustus. Onder de foto's
staan nummers. U kunt foto's bijbestellen via
Stichting Polderhuis.

Wat moet u doen?
U schrijft op een papiertje uw naam, adres en

telefoonnummer. Verder natuurlijk de num-
mers van de foto's die u wilt hebben.
Standaard formaat is 10 bij 15 cm. De kosten
bedragen 1,75 per foto. lndien u wilt kunt u

ook een groter formaat kiezen (13 bij 18), dat
kost 3,00 per foto. U doet dat briefje in een

envelop met gepast geld (l) in de brievenbus
van het woonhuis. Een bestelling zonder geld
wordt niet gezien als bestelling en verdwijnt
dus in de prullenbak. Er zal elke dag iemand
de bus komen legen,

U ontvangt de bestelde foto's zo spoedig
mogelijk thuis na 1 augustus.

Voorbeeld

Naam:.........
Adres: .............. . ..... .....
Telefoon:
Wil de volgende nummers op gewoon
formaat:......
Wil de volgende nummers op groter formaat

Firma Cabrièlse, Zuidstraat 41
Hét adres voor alles wat u nodig

heeft, van naaigaren en handdoel<en
tot l<leding en een borduurpal<ket

Speelgoed, souvenirs en sol<l<enwol,
allcs in slcchts ócn wrnl<cl.
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