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't Wasschappuls Vol ksl ied

Polderhuis 25 mei in bruikleen
Speciaal voor de Wasschappelse Dag heeft
gemeente Veere opnieuw toestemming gegeven om het Polderhuis als expositieruimte te
gebruiken.
Bedankt daarvoorl

An drie kanten innuslôôte
tussen 't waeter van de zêê
ligdongs aawe durp Wasschappul
En zovvinje dur gin twêê.
Nêrgens zouk zokkunne tiere
en 't is dirrom nogga glad
dakkut nooit zou wille ruile
vorrun ander durp of stad.

Opening met zang
Vanaf 9.00 uur loopt een omroeper (zoals
vroeger) door het dorp om iedereen te waarschuwen en verzamelen. Om 10.00 uur staat
er een reuzenkoor in de tuin, bestaande uit
leden van Exaudi, Looft den Heere en het
Wasschappels Dameskoor. Om een zo groot
mogelijk koor te maken nodigen we alle zang'lustigen' uit om bij dit koor aan te sluiten. Het
is de bedoeling

Refrein:

Op Wasschappul bink gebore
op Wasschappul ooruk tuus
dikkenk iederêên bie naeme
van dun ouwsten toet de guus.
En diwwilluk bluve weune
en dizzoekuk mun bedrief
ak pur ong'luk mog vurruuze
kreek de landziekt' op mun lief.

om met zoveel mogelijk men-

sen het Wasschappels Volkslied te zingen. Voor
hen die de tekst niet kennen, volgt hieronder
wellicht ten overvloede het lied.

Nêê, ik zou nie kunne wenne
Ergens iêr of dêêr in 't land
't zie in straeten of op pleinen
mee ôôg uuzun an de kant.
lk moe varre kunne kieke
Op dun dune, das mun lust
Dikkiek jovur têêle eiland
En toetan de Vlaemse kust.
Refrein:

Reuzenkoor
Dit reuzenkoor wordt gedirigeerd door
mevrouw A. de Bruijn, onze burgemeester. Na
:

het lied een korte opening door onze voorzitter Jan van Beekhuizen waarmee de dag officieel geopend'is. De oudere bezoekers krijgen
een rondleiding, met hulp op de trap naar de
zolder Daar is een bijzondere expositie te
zien.

'k Moe langs strange kunne dwaele
kunne kuire op dun diek
biejun zachtjes ruusund zêêtje
azzun spie geltje zoggl iek.
Mek geniêtur net zovvee van
Azzun bries de golven krult
Atte baerun dreunènd neerslae
En de sturmwind loeit en brult.

Klederdracht
Voor de 3e Wasschappelse Dag nodigen wij
opnieüw alle mensen uit die nog in klederdracht zijn. Voor hen zijn aparte stoelen gereserveerd in de zaal en in de tuin. De Stichting
zou het echter leuk vinden om op die dag nog

Refrein:
flS ofo

Daarom:
ledereen die in klederdracht komt op 25 mei
ontvangt gratis een kop koffie met een Bolus.
U bent méér dan welkom! Volg het voorbeeld

van vele anderen.
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Als u op de Wasschappelse Dag niet slaagt
in het winkeltje "D'n ôôge tôôg",
ga dan even naar Fa. Cabriëlse
Zuidstraat 41. Daar kunt u bijna alles
kopen, van de ouderwetse mottenbal
tot en met de nieuwste mode en
klederdrachtstoffen.

Veranderend Westkapel le
De Wasschappelse Dag heeft dit jaar het

onderwerp'Veranderend Westkapelle'.
Op de zolder is een expositie ingericht van
meer dan 200 foto's van 1902 tot en met
2002. Naast de foto van toen een foto van nu
Het is ons zelfs gelukt om van verschillende
plekken serie's te maken: van een en dezelfde
straat in maar liefst vier periodes. Het totaal
levert een interessante ontwikkeling op.
Film: ln de filmzaal ziet u ook beelden van
toen en nu.

lnformatie en'raadspelletjes'
Vanaf 10.30 uur is de informatie hoek open,
waar mensen van Stichting Polderhuis zitten
om uw vragen te beantwoorden. Daar kunt u
o.a. Start Effecten bestellen. Er zijn tekeningen
te zien van het toekomstige (nog te verbouwen) Polderhuis. Er is informatie over
het vrijwilligerswerk. U kunt er ook
een gokje wagen door het
gewicht te raden van een
bepaald voorwerp (inzet 50
eurocent per gok). Voor
kinderen is er een
OP de
grote Pot snoeP'
WasschaPPelse Dag
voor 10 euroheeft Slagerij
cent per gok
kunnen ze
een speciaal

Koets
aanbod.
raden
Één meter verse worst voor € 5,00;
Wasschappels Duo € 2,00
"Ï¡
(stroopvet en kaantjes);
snoepjes
erin zitten.
Wasschappels Trio € 4,OO
voor
allebei
(boereham, luchworst, .,

grittspeki.
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prijzen, de prijswinnaars worden om 18.30

uur bekend gemaakt..

Wasschappelse heiploeg
OB 25 mei vertrekt de heiploeg vanuit d'Arke
met paard en wagen naar het Polderhuis. Hierna wordt de heistelling in de tuin opgebouwd,
met uitleg over een en ander. Dit jaar zal de
ploeg vanaf het eerder gemaakte paalhoofd
gaan heien, dus staande op de palen. Een

gedurende de dag regelmatig demonstraties
geven.

Uiteraard is de toegang wederom gratis.
Een vrijwillige bijdrage wordt echter op

prijs gesteld. Deze bijdrage wordt gebruikt
om de vríjwilligers van deze dag te verwennen
2

Zang, Sterrencl ub, Muziek
Zanglustig Wasschappel, gewoon een avondje
zingen met elkaar. ln de afgelopen maanden
heeft Stichting Polderhuis vier avonden georganiseerd rond het samen zingen. Alle avonden werden druk bezocht. Voor de kinderen is Stichting
Polderhuis in samenwerking met de basisscholen
een expressieclub begonnen waar ook gezongen
wordt. Zij hebben pas 11 maal een bijeenkomst
gehad, watzij in die korte tijd hebben gedaan
laten ze op de Wasschappelse Dagzien.

Podium programma 25 mei
10.00 uur: Opening door een zo groot
mogelijk koor in de tuin met het

1

1.00

13.30

'

Wasschappels Volkslied, gedirigeerd
door de burgemeester,
Mevr. A. de Bruijn;
uur: Het Reuzenkoor: Leden van
Exaudi, Looft den Heere en Westkappels Dameskoor zingt verschillende liedjes waar het publiek naar
hartelust aan mee kan doen;
uur: Sterrenclub, eerste optreden van
lagere school kinderen;
uur: Zing maar Mee;
uur: Sterrenclub, tweede optreden;
uur: Zing maar Mee;
uur: Finale Sterrenclub

14.30
15.30
16.30
18.30
18.45 uur: Prijsuitreiking door wethouder

mevr. Ter Roller;
19.00 uur: Dweilorkest O.K.K.;
20.00 uur: Afsluiting van de dag.
De verschillende podiumactiviteiten duren allen
15 tot 20 minuten. Dat betekent dat u in de
tussentijd naar de expositie kan, naar de film
of naar de winkel.

Winkel "D'n ôôge tôô9"
ln het Polderhuis is een winkeltje ingericht in
de stijl van de jaren 50. Een mini expositie
maar ook een winkelfunctie. Er wordt onder
meerorderwets-snoepgoed-verkocht-en een
lekker hapje uit die tijd (een verrassing nog!). De liedjesbundel van het Westkappels Kwartet
is er te koop, evenals het boekje van vorig jaar.
Een praktisch klederdrachthoesje voor papieren
zakdoekjes en lapjes voor te quilten. Polderblokjes (van onze eigen Blokjesploeg), boerenjongens en wie weet wat nog meer.
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Kinderspel voor jong en oud

Po//ø/øus 8/¡1,

Hotel Restaurant de Valk

Koekhappen, voor kinderen een leuke bezigheid. Voor ouderen een hernieuwde kennismaking, wie heeft het snelst zijn koek op. Handen
op de rug, smokkelen mag niet. Spiekerpoepen,
voor kinderen een uitdaging, voor ouderen een
wedstrijd om het snelheidsrecord te breken.
Zaklopen, een behendigheidsspel voor jong en
oud, voor toeschouwers een leuk kijkspel.

Zuidstraat 97 te Westkapelle
C
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maar bovenal gastheer voor ieder
die eens lekker uit eten wil.

Wasschappels drankje
oofdspo nsors; Rabobank Noordwest Walche-

Op 25 mei staan Sebastiaan (van het Kasteel

H

van Batavia), Simone (van het Eetcafé Koffiehuis) en Ronald (van Lunchcafé Traoljewerk)
garant voor een lekker kopje koffie, thee of
ander drankje.

ren, Aannemersbedrijf P. v. Vaardegem,
V.O.F. Henk Melis Friet, Mobuco Steigers 8.V.,
Eetcafe 't Koffiehuis, Lunchcafe Traoljewerk,
Cheetah's Diner en Braai
Medesponsors: Fa. A. Melis, Rijwielshop Westkapelle, Stucadoorsbedr. Verhulst, Bouwbedr.
Verhage, Camping't Hoekje, Sportzaal de
Belling, Slagerij Koets, Juwelier Minderhoud,
Cheetah's Diner en Braai, Hotel Rest. De Valk,
Fa. Cabrielse, Fletcher Hotel Zuiderduin, Sligro,

Wasschappelse hapjes
ln de grote zaal beneden zijn er weer verkoopdemonstraties Blokjesbakken en Smouters. ln
de tuin staat een kraam waaru onder meer
overheerlijke krabbetengels kunt bestellen.
Voor een hapje eten hoeft u dus niet naar huis.
Bij een van onze hoofdsponsors (Henk Melis) is
de friet ook bruin!

Demonstraties
ln de zaal opnieuw een aantal demonstraties
Ditmaal jakken maken en ondermutsen.

Sponsoractie
Stichting Polderhuis heeft ook dit jaar weer
een sponsoractie gehouden onder ondernemers, ten behoeve van de Wasschappelse Dag,
Het Polderhuis Blad, de Website en algemene
kosten. Opnieuw vonden we volop medewerking. Stichting Polderhuis wil hierbij laten
weten dat zij uitermate blij is met de steun van
de ondernemers.

,,:',r,Mtil'h'Iúc
Sponsors Wasschappelse Dag
Onderstaande ondernemers steunen Stichting
Polderhuis bij de voorbereiding en uitvoering
van de Wasschappelse Dag. De sponsoring
betreft zowel financiële bijdragen als ter beschikking stellen van prijzen, materialen, machinerieën. Sommigen willen anoniem blijven.

Hubo Minderhoud, Profcom-lt, Media-Effect,
Steenhouwerij Cebr. Dominicus, Aannemersbedrijf A. van Rooijen, Spar Supermarkt Minderhoud, Supermarkt Camping 't Hoekje,
Kruideniersmuseum Bimmel, Badmotel Westkapelle, Minicamping De Vuurtoren, Camping
Zuiderduin, Klussenbedt. Sciiroevers, Rest. de
Noordzeegalm, Minderhoud Complete
Woninginrichting, Foto Adrie H uibregtse,
Vistaria De Fontein, Strandpaviljoen 't Zuiderhoofd, Cabriëlse Transport, Maljers Zeevis
specialist, Camping't Hoekje, Koppejan brood
en banket.

Sponsors Polderhuis Blad
Doordat meerdere ondernemers bereid zijn om
advertentieruimte te kopen, is het gelukt om
door te gaan met de uitgave van Het Polderhuis Blad. We zoeken nog wel een paar afnemers van advertenties in het vakantienummer
en in het nummer van november. Er: zijn ook
ondernemers bij die extra nummers hebben
gekocht van de feesteditie en het vakantienummer, hiermee sponsoren zij ook.
Sponsors: Rabobank Noordwest Walcheren,
Firma Cabriëlse, Notarissen Sauer & Oonk,
Fletcher Hotel Zuiderduin, VOF J. Faasse,
Minderhoud Doe het Zclf Markt, Slagcrij Kocts,
Hotel de Valk, Taxatie en Adviesbureau Minderhoud, Cheetah's Diner en Braai, Steenhouwerij Gebr. Dominicus, Badmotel Westkapelle,
Camping Zuiderduin Hengelsport, Minderhoud
Meubel, Kasteel van Batavia, Lunchcafé
Traoljewerk, Strandpaviljoen't Zuiderhoofd,
Caravan Camping Joossesweg, Media-Effect.
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Hubo Minderhoud

?

Zuidstraat I l8

mei

Website van Stichting Polderhuis open.
Zaterdag25 mei

436 | AJWestkapelle
Tel,0l 18 572612

Wasschappelse Dag.
Dinsdag 28 mei

vanaf 19.00 uur dweilt looporkest OKK door het dorp
i.v.m. de jaarlijkse Anjercollectie. Een derde van de
opbrengst is voor OKK, geef gul!l

Walcheren, Media-Effect, Perho account,
Eetcafé Koffiehuis, Lunchcafé Traoljewerk,
Caravan Camping Joossesweg.

Zaterdag 1 juni

Muziekfestival in Zoutelande. Van 10.00 tot 1 '1.00 uur
Slagwerkensemble van OKK en om 19.00 uur
Rondwandeling in Zoutelande van OKK.
1 juni

Vanaf l juni worden de warme maaltijden voor
ouderèn thuis bezorgd door vrijwilligers.
ln het volgende nummer meer hierover.
Zaterdag 15 juni
Skeeledocht, inschrijven en vertrek vanaf 9.30 uur
v anaf Caté Traoljewerk.
Zaterdag 22 juni
Rommelmarkt, georganiseerd door VV de

Noormannen.
Markt te Westkapelle, van 9.OO uur tot circa
15.00 uur.
Ook op Zaterdag 22 juni
De Wasschappelse Heiploeg is present bij Lunchcafé
Traoljewerk, evenals het Westkappels Kwartet.
Dit Westkappels Festijn begint om 16.00 uur.
Woensdag

26iuni

Muziekvereniging OKK en het Westkappels
Dameskoor geven een dubbelconcert in Westkapelle
Herrijst, aanvan 20.00u. Toegang gratis.

Sponsors Algemene kosten
Er zijn altijd kosten die nergens bij horen maar

toch betaald moeten worden, om ervoor te
zorgen dat alles op rolletjes blijft lopen. De
telefoon, papier, pri nteri n kt, kantoorartikelen,
vergaderkosten, nieuwe projecten etc. Ook op
dit gebied wordt Stichting Polderhuis ondersteund, en wel door: Rabobank Noordwest
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Website
Op de Website plaatsen wij maximaal 4 banners van sponsors. De Website is voor de eerste 6 maanden gesponsord door Rabobank
Noordwest Walcheren, Dijkpaviljoen de Westkaap, Badmotel Westkapelle, Hotel restaurant
Willebrord. Vanaf 1 november is er ruimte voor

drie nieuwe sponsors.

Giften
Van verschillende particulieren ontvingen we
donaties. Daarnaast zijn er diverse attributen
geschonken voor de,tentoonstellingen nu en in
de toekomst. Onze dank hiervoor.

Camping Zuiderduin Hengelsport,
hét adres voor alles
wat u nodig heeft om uw hengel
uit te gooien en een visje aan de
haak te slaan.

Colofon
Het Polderhuis Blad
Kon. Julianastraat 1 9, Westkapelle
Tel.: 0'118 572301
E-mail: infò@polderhuis-westkapelle.com
Website: www. polderhu is-westkapelle.com
Redactieleden van deze editie:
Mayke v.d. Perk, Saskia Provoost,
Jacky varr Huppe, Yvollne vatt Beekltuizelt,
Ada van Hoof
Vormgeving: Lianne van Klinken
0118 570312

Nummer 14 (vakantienummer) komt uit in
iuli. Sluitingsdatum voor kopii 1 juni.

