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Zomer Expo
Op 10 juli opende het Polderhuis de deur voor
de Benefiet Expositie "Zomer Expo".
Vier dagen per week open, tot eind september.
Er waren nog een aantal kinderziektes te overwinnen, zoals die van de deuren. Het is veilig
om tussendeuren op slot te doen. Het wordt
onplezierig als ze vervolgens niet meer open
gaan! Dat is dus slechts één keer gebeurd.
Ook de op- en afritten voor rollators en rolstoelen verdwenen nog al eens van zijn plek.
Cewoon door erg goed op te ruimen. Al doende leert menl De groep gastheren en gastvrouwen (ontvangen van mensen en in de winkel
staan) is intussen gegroeid tot 30 vaste mensen en 2 invallers voor nood. De ervaringen
van hen zijn positief.
Na vier weken zijn er al ruim 2100 mensen
binnen geweest, een gemiddelde van 13'l
bezoekers per dag. ln het nummer van november komen we terug op de Zomer Expo met de
gegevens van alle 12 weken.
Vooruitlopend hierop willen we u vast een kijkje gunnen in het gastenboek. We lezen er de
volgende (een aantal ervan) reacties.
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Wie Weet Fotovraag
Opnieuw een fotoprijsvraag. De foto is ter
beschikking gesteld door mevr. N.Flipse Roelse
De vraag luidt: ln welk jaar kreeg Westkapelle
riolering?
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U kunt uw antwoord in de bus doen bij het
secretariaat (Julianastr.l9) of via de E-mail:
info@polderh uis-westkapel le. com
Uit de goede inzenders wordt een naam geloot
voor een waardebon van€ 15,Deze prijs wordt ter beschikking gesteld door
Henk Melis, ambachtelijke frietes.
1
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Monumentendag
Op zaterdag 14 septe-mber is het de jaarlijkse
Open Monumentendag. Het thema van dit
jaar is "Koopmansgeest, monumenten van de
handel". ln het kader van deze dag zal in het
Polderhuis een mini expositie te zien zijn, ingericht in samenwerking met de gemeente Veere
en het Zeeuws Archief. Deze kleinere expositie
zal tot eind september blijven staan. Let op
andere berichten!

Zeefront Westkapelle
Het laatste nieuws omtrent de ontwikkelingen
van het dijkmusêum Polderhuis is dat de overkoepelende organisatie een feit is, zij krijgt de
naam Stichting Zeefront Westkapelle (dus niet
de al genoemde Holding Wasschappel).
Voorzitter wordt Jan van Beekhuizen, Peter
Huibregtse tekent voor de post penningmeester, Arie Biemond wordt secretaris. Henk Melis
is algemeen bestuurslid. Deze stichtin gzal voor
31 december de volgende stappen ondernomen hebben:
Vastleggen van de definitieve plannen voor
renovatie en verbeuwing van het pand; vastleggen van de inhoud van het toekomstig
museum wat betreft de permanente expositie
en de planning van een aantal wisselexposities;
duidelijkheid hebben over de financiële haalbaarheid voor zowel de stichting als de toekomstig ondernemer; duidelijkheid hebben
over de wijze waarop het toekomstig museum
geëxploiteerd zal worden.
Voor alle vier belangrijke stappen zijn werkgroepen gevormd, bemand door een bestuurslid en aangevuld met diverse deskundigen.

Wat komt er in het museum?
Een van de werkgroepen wordt werkgroep

'Museum' waarin Arie Biemond de vertegenwoordiger vanuit Stichting Zeefront Westkapelle 2al zijn. Verder zitten Piet Minderhoud en
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Ada van Hoof aan tafel namens Stichting Polderhuis, Hans Sakkers (adviseur van en
namens Stichting Bunkerbehoud) en lngrid
Leeftink (professioneel expositiemaker). De
groep wordt administratief ondersteund door
Daan Hengst.
Het plan is dat er een permanente expositie
komt, aangevuld met wissel exposities. Een
belangrijk deel van de permanente expositie
zal gericht zijn op de inundatie en bevrijding,
naast een þermanent deel voor de geschiedenis van de kustlijn van Walcheren (en dus van
Westkapelle en haar dijk). Er zal een planning
gemaakt worden voor wisselexposities voor de
komende jaren.

lnwoners die zich betrokken
voelen bij het realiseren van
het uiteindelijke museum
kunnen natuurlijk

doorgeven
6Wfø¿1,
werkOe Wasschãppelse
groep. Zet uw
Blokjesploeg heeft
gedachten regelmatig lege groentepotjes
op papier, nodig (kleine) en grote mayonaisepotten van het merk Calvé.
dat hoeft
Afgeven in het Polderhuis en
echt niet uitna 28 sePtember
gebreid te zijn. U
lrenestraat 14'
kunt dit in de bus
ideeen
aan deze

doen bij Piet Minderhoud (Markt 92) of bij
Ada van Hoof
(Kon. Julianastr.lg).

Nieuwe locatie Wereldwinkel
Vrijdag 14 juni om 14.00 uur werd het stadschot gegeven voor de verkoop in het nieuwe
onderkomen van de Wereldwinkel Westkapelle. De nieuwe winkel ìs in het oude gemeentehuis van Westkapelle; tegenwoordig
"Raedhof" genoemd. Op 14juni vierde de
Wereldwinkel Westkapelle ook haar 20 jarig
bestaan. Al die jaren heeft de Wereldwinkel
vanuit de winkelruimte aan de Koestraat haar
producten aan kunnen bieden, doordat dhr.
H. Lievense een gedeelte van zijn winkel,
annex kapsalon (onder de Wasschappelaars
beter bekend als "De Scheerdertje5r') ftosteloos
ter beschikking stelde. Door omstandigheden
moest de Wereldwinkel echter op zoek naar:
andere verkoopruimte. Uiteindelijk vond men
dat in 'Raedhof", Markt 95 te Westkapelle.
Tijdens de periode van de toeristenmarkt is de
Wereldwinkelgeopend op vrijdag van 13.30
tot 18.00 uur. Daarna is de winkel open op
woensdagmorgen van 10.00 tot 1 1 .30 uur en
op vrijdag van 13.30 tot 16.30 uur.
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Hotel ZUIDERDUIN
ledere zondagvan 12.OO tot 14.00 uur
Familie Brunch met een speciaal

kinderbuffet.
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in de tuin. Elektrisch licht was nog spaarzaam
en de heer Roelse had daar zo zijn eigen
mening over, over dat elektrisch licht. ln de
kelder was dat niet nodig, want 's avonds had
een mens daar niets te zoeken. Vroeg men
voor licht in de WC dan kon je als antwoord
krijgen: "Wirrom, vroeger scheét je toch ôôk in
dun doenker". Celukkig heeft de Delta Nuts
tegenwoordig meer service, je kunt nu kiezen
uit Croene of Zwarte stroom ".

Reservering: 01 1B 561810
Surf ook eens naar onze website:

Steun pu nt Vrijwi

II

igerswerk

wwwf letcher. nl http://www.f letcher. nl

Toen en nu
Wederom een bijdrage van Klara Huibregtse
en Mayke van der Perk.

Groene stroom
We vinden het nu heel gewoon in onze huishouding: gas, water en licht. We staan er zelden bij stil wat een groot gemak dat is.
Vroeger ging dat toch wel even iets anders,
dan was het geen druk op de knop of de kraan
open. Tijdens een bezoek aan een oudere
Westkappelaar, vertelde hij dat we vroeger,
rond 1920 dus vóór de oorlog, een eigen distributie van elektrisch hadden, een krachtcentrale. Te lezen in 'Dorp aan de Zeedijk' van K.

Cemeente Veere heeft een Steunpunt Vrijwilligerswerk. Het i5 gehuisvest in de Zuidstraat 14
te Domburg. Dit Steunpunt is voor alle vrijwilligers in de gemeente Veere, en voor organisaties die met vrijwilligers werken. Men kan daar:
terecht met vragen en specifieke problemen op
het gebied van vrijwilligerswerk. Er is een helpdesk, een infotheek, een computer en internet
is er

ook beschikbaar.

Op zaterdag 28 september om 11.00 uur
wordt het Steunpunt officieel geopend. Tot
15.00 uur kan men een kijkje nemen in het
Steunpunt en kennis maken met de medewerkers. Het Steunpunt nodigt bij deze alle vrijwilligers in de gemeente Veere uit om te komen.

Wie kent?

Faasse.

Hij vertelt: "Dat was voor die tijd zeer vooruitstrevend. Maar nog niet iedereen kon dit betalen en voor hen was er de vertrouwde
olielamp. Degene die het zich
wel kon veroorloven kreeg stroom door de
geleidingsdraden die via hoge palen door het
dorp werden geleid.
Elke avond brandde het licht tot half elf. Er
was alleen een peertje in de huiskamer en één
in de keuken. Kwart over tien kwam het
"ansein" dat het licht zo dadelijk uit zou gaan.
Wanneer het hard waaide knipperde het licht
ook wel eens mee en zei men "de wind trokt
an". Het was allemaal nog niet zo high-tech
als tegenwoordig.
Met de komst van de P.Z.E.M. in de dertiger
jaren ging alles veel beter en zag het gehele
Walcheren het licht. Na de oorlog was W.Roelse (Willemtje Sol) als architect voor de
gemeente nauw betrokken bij de wederopbouw van Westkapelle. Hij was zelf aannemer
en wist waar iedereen had gewoond vóór het
bombardement. Hierdoor konden de mensen
weer zo veel als mogelijk terug naar hun oude
buurt. ln een nieuw huis met alle gemakken
zoals een WC binnenshuis in plaats van buiten

Deze foto kregen we van Bram Provoost, een
van de vrijwilligers van Stichting Polderhuis. Hij
zou graag willen weten wie de jongens zijn op
de foto. Kunt u ons helpen? Reacties graag
naar het secretariaat van het Polderhuis Blad.
.
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Minderhoud Meubel
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Zaterdag 14 september
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MINDERHOUD MEUBEL

Open Monumentendag (let op andere
aankondigingen voor het programma in Veere).

l4enf5september:
Weekend ldzzby the Sea;
dat wordt weer sw¡ngen!

Andere open¡ngstijden Polderhuis

Zaterdag 14 september
18.00 - 22.OOu, de Valk, "The 2-Tones"
19.00 - 23.00u, Cheetah's, "Naguine"
20.00 - 23.00u, de Markt, "Purple Jazzband"
20.30 - 23.00u, Badmotel, "Misty"
22.OO - 0'1.00u, Traoljewerk, "Mr. Boogie Woogie"

De grootste drukte is afgelopen, het is niet
langer nodig om het Polderhuis van 10.00u tot
20.00u te bemensen. Daarom zijn er vanaf
1 september andere tijden:
Woensdag, donderdag en vrijdag van 13.00u
tot '17.30u. Zaterdagvan 11.00u tot 17.30u.

Zondag f 5 september
11.00
17 .OO
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'14.00u, Westkaap, "Firma Rood en de Croot"
21 .OOu, Kasteel van Batavia, " Scaldis Jazzband"

Zaterdag2S septembeç 1'1.00u:
Opening Steunpunt Vrijwilligerswerk,
Zuidstraat 14 Domburg
Donderdag 17 oktober
Lampionnen-optocht, start vanaf de Markt om
21 .3Ou,lampions verkrijgbaar bij Herrijst
Donderdag 24 oktober
Roofvogelshow vanaf 11.00u bij Badmotel Westkapelle
1 en 2 november
20.00u: Zeeuwse avond in de Stadsschouwburg te
Middelbu rg. Westkappels Kwartet, Toneel groep u it
Westkapelle, Engel Reinhoudt, Bruinisser Visserskoor.
Kaarten € 12,10. Bellen: 0118 659659

Cp/occrry lilø lilvø frøurnn4
Het goede antwoord op de vraag uit Het Polderhuis Blad
nummer l4luidt: Het bord hangt boven de deur
van het huis van Willem Flipse, 't Hout24 in Westkapelle
Uit de goede oplossingen is een winnares getrokken:
mevrouw J. Verhulst-Heijt uit de Koestraat.
De waardebon, beschikbaar gesteld door
Total Faasse-Kaland wordt thuis bezorgd.

Clubnieuws
Op vrijdag 25 oktober zal de ABVAKABO

Walcheren 1945
Vanaf 1 augustus draait de film "Walcheren
1945" in het Polderhuis. Deze film over de
inundatie spreekt veel mensen aan. Op verzoek van verschillende bezoekers bieden we de
mogelijkheid aan om deze film in eigen bezit te
krijgen. De film kost'19 Euro. Bij een grotere
belangstelling kunnen we de film aanbieden
voor slechts 16 Euro. Voor mensen die buiten
Westkapelle wonen komt er nog € 4,50 verzendkosten bij. U kunt bestellen door de bon
in te vullen en in de bus te doen bij het secretariaat: Koningin Julianastraat 19 te Westkapelle. Telefonisch bestellen is niet mogelijk.

åNaam
Adres:
PC + Woonplaats:

Telefoonnummer:

lk

bestel

(aantal) videoband(en) van de film "Walcheren 1945"

afdeling Westkapelle diverse leden huldigen
met hun jubileum. Er zijn maar liefst 92
mensen die 25, 40, 50 of 60 jaar lid zijn van de
FNV. Zonder tegenbericht wordt deze avond
georganiseerd in restaurant de Valk,
Zuidstraat 97, Westkapelle.
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