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Dit nummer wordt ook verspreid onder badgasten van Badmotel Westkapette en Camping Moens

ln dit nummer o.a.:
- Terugblik op Wasschappelse Dag

- Opening 4 november 2004

- Op de losse middenpagina de evenementen
in juli, augustus en september. Handig op
het prikbord of op de ijskast.

het boekje 'Westkapelle te Voet' , de demon-

straties op zolder, de demonstratie steenzetten

in de tuin en het optreden van Willem, Kristi-

aan & Friends (lees hun eigen verslag op pag

6). Verspreíd in dit nummer ziet u enkele fotois

die een indruk geven van de dag.

Hartelijke ontvangst
De speciale genodigden in klederdracht kregen

een heerlijk kopje koffie, dat werd aangeboden

door het Kasteel van. Batavia en Lunchcafé Tra-

oljewerk. De bolus erbij werd aangeboden

door Bram de Witte.

Lekkere hap voor vrijwilligers
De vrijwilligers kregen tussen de middag een

lunch van Stichting Polderhuis. Aan het eind

van de middag was er voor alle vrijwilligers een

lekkere \4/arme hap in het Koffiehuis, aangebo-

den door o.a. Arjen Brouwer. Bedankt!

Grindweg 2
4361 JG Westkapelle
Tel.0l l8 571358/Fax 0l l8 571359
www.badmotel.nl

Foto's
Er zijn veel foto's gemaakt en er is veel

gefilmd. ln de eerste jaren hebben we de

mogelijkheid geboden om foto's bijte bestellen

via Stichting Polderhuis. Omdat steeds meer

mensen zelf foto's maakten, is de vraag daarna

afgenomen. Om de liefhebbers toch niet teleur
te stellen, hebben we een willekeurig aantal

foto's in een verkoopmap gedaan. Foto's van

dit jaar, maar ook van vorige jaren. Bijbestellen

kan niet, het is het principe van op = op.

De foto's kosten 40 eurocent per stuk. De ver-

koopmap ligt vanaf 9 juli in het winkeltje'
D'n ôôge Tôôg.

Volop aandacht voor Marco van de Perk

die een demonstratie knopen geeft.

17 mei, wat was het druk
We kunnen opnieuw terugkijken op een
geslaagde Wasschappelse Dag. Het was weer
erg druk, volgens velen nog drukker als vorig
jaar. Er waren behoorlijk veel oud - Wasschap-

pelaars naar het Polderhuis gekomen. Dat leid-

de vaak tot het ophalen van herinneringen. Er

waren zelfs drie ex-burgemeesters in ons mid-
den. Op de momenten dat er gezongen werd
was het steevast vol; de stoelen en banken

waren bezet en daarachter stond de rest van

het publiek rijen dik. De filmzaal was ook iede-

re keer vol, een mooie film over scheepsstran-

dingen die begeleid werd door muziek van het
Wasschappels Kwartet. Ook in de filmzaal

werd dus gezongen! Hoogtepun-
ten van de^dag: de uitreiking

van de 1- exemplaren vanrròs9ons
oI

1

Olo

Rabobank
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Open¡ng in november 2004
De voorzitter van Stichting Polderhuis vertelde
het al op de Wasschappelse Dag: de plannen
voor het Polderhuis zijn rond. ln mei hield het
bestuur nog een slag om de arm, maar nu is
het zeker: het plan gaat doorl De belangrijkste
voorwaarde (het geld) is gerealiseerd. Er zijn
een aantal subsidies aangevraagd en toege-
zegd, er wordt een lening afgesloten bij de
bank, het pand wordt door de gemeente Veere
in erfpacht afgestaan. Sommige Westkappe-
laars twijfelden nog aan de haalbaarheid, maar

deze v oorzichtige pessi misten heb-
ben geen gelijk gekregen. Er is

heel hard gewerkt door vele

'iïï?.",:'Íi':#'
brede steun van de

ôproep '"îïJ;iïf 
"?l

munten en badges '*'J;Î:io' 
Willen de vrijwilligers van uitzicht

Stichting Polderhuis de consumptiemunten op
van de Wasschappelse Dag inleveren bij

Yvonne of Ada? Deze munten zijn niet meer geldig
maar moeten door ons teruggegeven worden.

Als je toch aan het zoeken bent...
we missen ook nog een aantal qen

naamplaatjes van de stichting prachtig
(badges). nieuw eve-

Graag retour! nement in

Westkapelle.
Omdat het hele ver-

haal organisatorisch
ingewikkeld lijkt, zetten

we nu nog eens alles op een
rij. Stichting Zeefront Westka-

pelle is opgericht om het totale
bedrijf (museum, horecaservice en winkel)
vorm te geven en in de toekomst in beheer te
houden. Dit betekent dat Stichting Zeefront
diverse vergunningen heeft aangevraagd, in de
komende periode zal de stichting onderhan-
delingen gaan voeren over de aanpassing en
verbouwing van het pand. Stichting Zeefront is

de overkoepelende organisatie die verantwoor-
delijk zal zijn voor het totale beleid.

lnformatie avonden
ln juni is er al een bijeenkomst geweest voor
de omwonenden van het Polderhuis en de
gemeente Veere. Ook was er een informatie-
avond voor ondernemers in Westkapelle. Daar
werd gesproken over mogelijke samenwerking
en wederzijdse ondersteuning. B'eide avonden
zijn georganiseerd door Stichting Zeefront. Op
20 november tot slot, volgt een avond voor de
inwoners van Westkapelle in Herrijst, georga-

niseerd door Stichting Polderhuis. Op die
avond hoort u de planning van de verbou-
wing. U kunt luisteren en kijken naar de plan-
nen voor de toekomstige exposities. Ook zal er
informatie gegeven worden over de toekomst
van de andere activiteiten van Stichting Polder-
huis: Het Polderhuis Blad, de Zangavonden, de
Wasschappelse Dag, Kinderactiviteiten zoals de
Sterrenclub, Wasschappelse Heiploeg en Blok-
jesploeg, andere vormen van demonstraties
van ambachten.

De ondernemer
Het totale bedrijf wordt gerund door een

ondernemer. Deze ondernemer heeft een
nauwe relatie met Stichting Polderhuis, die de
exposities verzorgt. Hiervoor krijgt Stichting
Polderhuis een bepaald bedrag per jaar. Boven-
dien kan de ondernemer andere diensten inko-
pen, zoals publiciteit, administratie, thuis
gemaakte producten, demonstraties, films,
korte actuele exposities en verzorging van
lezingen. Zowel particulieren als de stichtingen
Polderhuis en Cultuurbehoud Westkapelle
kunnen hier een rol in spelen.

Symbolische datum opening
ln november 2OO4 is het precies 60 jaar gele-
den dat Westkapelle werd bevrijd van de Duit-
se bezetting na 3 bombardementen op de dijk.
Dat jaar zal ook de laatste internationale her-
denking van veteranen plaats vinden. Het
hoeft geen betoog dat het voor die veteranen
ook belangrijk is om hun laatste herdenking te
vieren in combinatie met de opening.

Geen 'museum' maar een....
ln eerdere berichten is gesproken over de toe-
komstige naam. Het idee was om te kiezen
voor de naam Museu m Zeefront Westkapelle.
Hier komen we op terug. Het woord museum
dekt de lading niet (er is meer) en schept een

andere verwachting. De naam Zeefront is ook
niet even duidelijk voor iedereen. Dit betekent
dat we iets anders moeten bedenken.
Mochten er lezers zijn met een idee, schroom
niet en geef uw idee door, misschien is het de
vondst waar we met elkaar op zitten te wach-
ten I

Reageren
Wilt u ergens op reageren, wilt u ideeën kwijt,
wilt u meehelpen met het maken van exposi-
ties, heeft u een naam bedacht...
U kunt schrijven naar het adres van het secre-
tariaat: Kon. Julianastraat 19, 4361 EA

Westkapelle of U kunt een E-mail sturen:
i nfo@polderh u is-westkapelle.com
U kunt bellen: 0118 572301
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Expositie 4 seizoenen
De Teken - en Schilderclub Westkapelle houdt
weer haar jaarlijkse expositie in Westkapelle
Herrijst. De getoonde werken staan in het
teken van de vier seizoenen. Op donderdag 31

juli opent zij de deuren om 16.00 uur. De erva-

ring leert dat kopers er snql bij zijn, dus als u

een werk van een van de leden wilt bemachti-
gen, dan moet u niet tot het laatste wachten.
De expositie is open van donderdag 31 juli tot
en met woensdag 6 augustus, van 16.00u tot
21.00u. Behalve op zondag!

Minderhoud Meubel

MINDERHOUD ]I'IEUBELrr-u
,Nii ilt ¡J(r'r,izll(allNr

Achteran gekomme
Bij het ter perse gaan van de Feesteditie van

het Polderhuis Blad waren een aantal namen

van sponsors nog niet bekend. Om ook hen

recht te doen zullen we de namen hier alsnog

noemen: Celdof BV Grond, water en wegen-
bouw; Campingwinkel't Hoekje; Autotrans-
port Zeeland; Molenaar Cabriëlse; 

:

Jordy Conté.

Roofuogelshow
Er worden dit seizoen weer drie Roofuogel- '

shows gegeven in Westkapelle. Er was in 2OO2

veel belangstelling voor, zowel bij Westkappe-
laars als bij toeristen. Één van de Roofuogel-

shows wordt gehouden in de tuin van het
Polderhuis,, en wel op24 juli, om 11.00u (met

dank aan de Westkappelse Evenementen

Stichting). De andere shows zijn gepland op

woensdag 6 augustus op de Markt bij hotel De

Valk, om 19.00u. De laatste show tot slot is op

donderdag 23 oktober bij het Badmotel om

11.00u.

Wedstrijd voor sportievelingen
Woensdag 23 juli 2003 zijn de strateqvan
Westkapelle gereserveerd voor de 28" Wieler-
ronde van Westkapelle. De lengte van het par-

koers bedraagt1758 meter. De te rijden

afstanden zijn 61 km (35 ronden) voor Cyclo-

sportieven, 44 km (25 ronden) voor Veteranen

en 35 km (20 ronden) voor Recreanten.

De Cyclosportieven vertrekken om 20.15u, de

andere twee groepen 2 minuten later.

De organisatié is weer in handen van de Wie-
lerstichti ng Westkapelle

Exposities in Moria
ln de SOW kerk 'Moria' aan de Markt te
Westkapelle zijn er ook dit jaar weer enkele

exposities, onder andere'De kerkgeschiedenis

van Westkapelle, van vroeger tot nu' en een

expositie van kunstwerken van Wim Hui-
brechtse uit Aagtekerke. Namens de Diaconie

toont Bocy Maranus enkele projecten uit
Chana. De kerk is elke vrijdag open vanaf 11

juli tot en met 29 augustus van 16.00 tot
20.00u. Tijdens de openingsuren zuflen er

orgelconcerten gegeven worden.
Op 29 augustus is er ter afsluiting een concert
van de Krekels.

Wie Weet Fotovraag

Opnieuw een fotoprijsvraag. Dê foto is ter
beschikking gesteld door Stichting Polderhuis.

De vraag luidt: wat is de naam van deze

knoop? Tip: ln het Polderhuis hangt een kno-
pen bord (voor twijfelaars).
U kunt uw antwoord in dg bus doen bij het
secretariaat (Julianastr.'19) of via de E-mail:

info@polderh uis-westkapelle.com
Uit de goede inzenders wordt een naam geloot
voor een waardebon van € 15,-
Deze prijs wordt ter beschikking gesteld door
Slagerij Koets.
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De strandvonder
Wanneer er iets aanspoelt op het strand, dan
is de burgemeester de legale strandvonder (=

eigenaar/opzichter m.b.t. de aan het strand
aangespoelde goederen). Zijn rechten en plich-
ten staan in de 'Wet op de Strandvonderij van
1931' . Op de Wasschappelse Dag op 17 mei
j.l. kwam natuurlijk ook de strandvonderijter
sprake. Dat kon niet missen met drie oud bur-
gemeesters (ook oud strandvonders) in ons
midden. Voor een Westkappelaar zit er altijd
iets tegenstrijdigò in het woord strandvonder,
want'het geza$zit je wel eens tegen, als dat
zich met jouw zaken op het strand bemoeit.
De volksmond noemt hem een jutter, maar
men bedoelt dan dat hij zijn sport legaal uitoe-
fent; de gewone sterveling doet dat als jutter
illegaal. De heer M. Tydeman schrijft hier het
volgende over.
"ln de sterke verhalen over strandvonderij
hoor je natuurlijk vaak over aangespoelde
vaatjes oeroude cognac of whisky, maar er zijn
er nog maar weinig dranken gevonden. De
koude realiteit is anders. De strandvonder (dus

de burgemees-
ter) is de
eigenaar
van alle

aangespoel-
de goede-
ren. En

daarmee
begint de

sport, want de
strandvonder krijgt een percentage van de
opbrengst van het strandgoed, genaamd het
beheerloon. De bergingskosten zijn altijd ruim
beloond en gaan ten koste van de netto
opbrengst. En die moet toch maar naar Cirore-
kening no. '1 ('s Rijksschatkist) worden overge-
maakt, waar niemand veel medelijden mee
heeft. Van het eerste verdiende beheerloon als

strandvonder schafte ik de vloerbedekking aan
in de logeerkamer van de nieuw gebouwde
am btswoning in de Casembrootstraat.
Nog even twee echte strandvonderij geschie-
denissen. Er lag voor de kust op de banken
ergens een schip met vaten vet. Die waren er
al eens meer aangespoeld. Het schip was zeker
gebroken, in ieder geval, op een nacht, (waar-
om altijd 's nachts?) lag het strand vol met rol-
len vet, want de vaten hadden het blijkbaar
begeven. Toen het licht werd, waren de rollen
al geborgen èn verhandeld door jutters. De
douane beweerde nota bene, dat de strand-
vonder (ik dus) het vet geïmporteerd had en
liet mij daar invoerrecht voor betalen. Toen ik
alle procedures gewonnen had, heb ik ze het
betaalde invoerrecht contant laten terug bren-

Na afloop van de ZomerExpo moeten
we in oktober het Polderhuis gaan leeghalen.

Bijna alles wat er staat moet worden opgeslagen
voor ongeveer een jaar (tijdens de verbouwing).

Hiervoor zoeken we ruimte. Heeft u ruimte in
een loods of schuur, neem dan contact op

met de voorzitter, Jan van Beekhuizen,
571759.

gen. lk wordt er nog kwaad over. Het vet
kwam terecht in de kaarsenfabriek in Croede

Hout
Een klassiek en groot geval hadden we ook. Bij

de Waterweg was een deklast (bestaan die
nog?) hout overboord gegaan, wisten we uit
de krant. We zaten dagenlang aan het weer-
bericht gekluisterd. lets westelijker wind, dan
kreeg Schouwen de buit, iets noordelijker
wind, dan ging het zaakje onze kant op, naar
de Walcherse kust. En zo'geschiedde. Op een
middag was de zee roze van de balken. Een

schitterend gezicht, ook voor onze hebberige
ogen. Vrachtwagens gecharterd, kwamen
graag, dik verdienen, brandweeç politie,
gemeentewerken, zelfs de commiezen hielpen
bergenl Een paar slimmerds deden het beter:
ze liepen met hun hout de polder in maar'
moesten de buit in de zachte klei achterlaten.
Ze kregen natuurlijk geen bon, want een jutter
kun je toch zijn recht op strandgoed niet
geheel ontzeggen. De straf was erg genoeg.
Ze moesten om 12 uur als iedereen op straat
was (op weg van zijn werk naar zijn eetadres)
het hout op de gemeentewerf komen brengen.
Ten aanschouwen van velenl Het hout leverde
natuurlijk niet zoveel op als nieuw, want iedere
spijker roest weg in het zout. Dat wisten we
nog wel van het oude hout uit de inundatietijd
in 1945. Ook de buurlui strandvonders hadden
het druk; één dronk er midden in de nacht nog
een biertje in het café met ai zijn bergers, maar
ontdekte dat er buiten nog een paar jutters
een wagentje voor eigen gebruik aan het laden
waren.

Bij de watersnood van 1953 kwam er meer
aanspoelen dan alleen dode koeien en paar-
den. Bij ons was er een compleet dak van een
huis bij; er stond op de zolder zelfs nog een

strij kijzer. De Walche rse strandvonders hebben
toen gezamenlijke lijsten gemaakt van alle
aangespoelde goederen aan de kusten, zodat
die gecldmd konden worden. Het was een
nobel streven, maar er is niet veel gebruik van
gemaakt. Tot slot: rijke buit op het strand en
op de dijk toegewenstl De oud-strandvonder
van Westkapelle, van 1949 tot 1959. "

Tot zover de heer M. Tydeman

Dt' val<¿nt.rc st,t.tt voor dr.. clr'ur. Vctrlr veel rnenserl
hr'1 lijclsti¡r rlrn snel wat ¡tersoonlrll<r- zal<en 1r. re,gr'-

Icn bij ecn not,tris U krccl naturrrlrjl< nct,ris Strc.h-

lrnrl Polrierhurs voor Sauer & Oonl< notarissen.
Ieieloorr -+ 181 I0

S¿uer j-J:ør



flet Po/l¿rfttas 8 //d' a /0

ft,/ørdørwøøro clø/r / A O 6
Wekelijks:
Elke Wô;, Do., Vrijd. en Za.: Zomer Expo in het Polderhuis,
van 11.00-18.00u; op Za. regelmatig een demonstratie
van een oud ambacht, in het Polderhuis (let op affiches).
Elke Vrijd.: Seizoenmarkt op de Markt, van 14.00-21 .00u
Vanâf li juli: Elke Vrijd. exposities in de kerk Moria bij de
Markt, v an 1 6.OO-20.00u.

Overige activiteiten:
Wo.2-7; Kermisronde OKK in het dorp, om 19.30u

Vriid.4-7: Kermis op de Markt, 14.@-24.00u
Za.5-7: Caaischieten, Abrah. Calandplein, 7.00-19.00u; Kermis op de Markt, 14'00-24.00u

Ma.7-7: Kermis op de Markt, 14.00-24.@u
Wo. 9-7: Opening Tomer Expo, Polderhuis, 11 '0O-1B.OOu
Vriid. .11-7: Kindertheater en dans, op het Kerkplein en de Markt, van 1 6.00- 17 3Au; Buitenconcert

OKK samen met Onda uit Ritthem, op de Markt, aanvang 19.30u (bijslecht weer in Herrijst)

?;a.12-7: Ringrijden WRS wedstrijd, op de Markt, van 7.30-18.00u

Zo.1'3-7 Vliegerdemonstratie, op de Zeedijk bij de tank, van 11.00-16.00u

Di. 15-7 Zomer.avond viswedstrijd, Strandpaviljoen Kalimaros/Aardappeldal, 19.00-21 .30u

wo. 16-7: Radio omroep Zeeland (7omer in Zeeland), Polderhuis (1 1 .00-13.00)

Do. 17-7: Kindertheater, dans, schminken, op de Markt, 18'30-20.00u
Za. 19-7 z Springkussen, Strandpaviljoen Zuiderhoofd, 1 4'00- 1 7'00u

Ði.22-72 Badgasten Tossavond, Sportpark de Prelaat, inschrijving v.a.18.45u, start 19.15u

Ma.21-7: Kinderfestijn De Piraten, strandpaviljoen scheldezicht, 14.00-16.00u

Wo.23-7: Schatgraven en zandkastelen, Strandpaviljoen Scheldezicht, 13.00-16'0Ou;

Stratenloop 1-4 ronden, max. 6,8 km, in het dorp, start 18.30u; 28e Wielerronde van

Westkapelle, in het dorp, 20.00u
Do.24-7: Roofuogelshow, in de tuin van het Polderhuis, 1 1 .OOu

vriid.2S-7: Kindermarkt op het plein bij de kerk Moria, 14.0O-21.00u; Prestatieloop Noormannen,

Start op de dijk bij Kasteel van Batavia, 19'3Ou

2a.26-7: Piratenfeest voor kinderen, Strandpaviljoen Zuiderhoofd, 14.30-16.30u en bij

Strandpaviljoen Scheldezicht, 1 3.30-1 6.30u

Zo. 27 -7: Dartstoernooi, Kasteel van Batavia, 1 1.00-'1 7.30u

Di.29-7: Recreatief Voet-volley-toernooi, Strandpaviljoen Zuiderhoofd, 13.00-16.00u; Zomer-

avond Viswedstrijd, Strandpaviljoen Kalimaros/Aardappeldal, 19.00-21.30u

Wo. 30-7: Jeu de boules Toernooi, Strand Scheldezicht, 10.30u; Nostalgische Markt, in de tuin van

het Polderhuis, 10.30-'18.00u; Skeelertocht 10,20,40 en 60 km, Traoljewerk, inschrijving

v.a. 16.00u, stad 18.00u
Do.31-72 Spelenkermrs op de Markt, 19.30-22.3Ou; Expositie Teken- en Schilderclub Westkapelle,

Westkapelle Herrijst, 1 6.00-21 .00u

fr,/øttlørøøøn c Aryu,øtr,c / A A I
Wekelijks:
Elke Wo., Do., Vrijd. en Za.: Zomer Expo in het Polderhuis,
van 1 1 .OO-18.OOu; elke 7a.: demonstratie van een oud
ambacht, in het Polderhuis.
Elke Vrijd.: Seizoenmarkt op de Markt, van.14.00-2'1.00u
Elke Vrijd.: exposities in de kerk Moria bij de Markt,
van 16.OO-20.00u.

Overige activiteiten:
Vri¡d. i -8 en Za. 2-8: Expositie Teken- en Schilderclub Westkapelle, Westkapelle Herrijst, 1 6.00-2'1 .00u

Za.2-8: Voetbalspektakel op de Markt, 19.00-21 .00u
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Ma. 4-8: Campingtoernooi W de Noormannen, sportpark de Prelaat, vanaf 18.00u; Sjezenrijden

in het dorp, 17.00-20.30u
Ma.4-8 en Di. 5-8: Expositie Teken- en Schilderclub Westkapelle, Westkapelle Herrijst, 16.00-

21.00u
Di. 5-8: CampingtoernooiVV de Noormannen, sportpark de Prelaat, vanaf 18.00u; Badgasten

Tossavond, Spodpark de Prelaat, inschrijving v.a.18.45u, start 19.15u
Wo. 6-8: Recreatief Voet-volley-toernooi, Strandpaviljoen Scheldezicht, 14.00-17.00u;

Expositie Teken- en Schilderclub Westkapelle, Westkapelle Herrijst, 1 6.00-2 1 .00u;
Ringrijden, Camping de Boomgaard, '15.00-20.00u; Campingtoernooi W de Noor-
mannen, sportpark de Prelaat, vanaf 18.00u; Roofuogelshow op de Markt, bij de Valk,

19.00u; Kreekloop 2,7 en 5,4 km, om de Kreek, start 19.30u
Do. 7-8: Kindertheater en dans, Frituur Henk Melis, 18.00-20.00u; Campingtoernooi
W de Noormannen, sportpark de Prelaat, vanaf 18.00u. ln Zoutelande een

folkloristische Markt met een speciaal pleintje voor Westkapelle: demonstraties van
de Wasschappelse Heiploeg en de Wasschappelse Blokjesploeg, een optreden van
het Wasschappels Kwartet en een informatiekraam van Stichting Polderhuis.
Vrijd. 8-8: Skeelen¡¿edstrijd op de zeedijk, start 17.00u; Campingtoernooi W

de Noormannen, sportpark de Prelaat, vanaf 18.00u
Za.9-8: Autoschilderen en kindershow, op de Markt, 14,00-18.00u;Springkussen en dansen,

op Markt, 17,OO-21.00u; Openluchtdisco kinderen, op de Markt, 19.00-2'1.00u
Ma.11-8: Schatgraven en zandkastelen, Strandpaviljoen Zuiderhoofd ,14.00-17.OOu
Di. 12-8: Zomeravond Viswedstrijd, Strandpaviljoen Kalimaros/Aardappeldal, 19.00-2',l.30u
Wo. 13-8: Steptocht, start Abraham Calandplein, 19.00-21.00u
Do. 14-8: Ludieke Bingo, op de Markt, 19.30-21.30u
2a.16-8: Springkussen, Strandpaviljoen Scheldezicht, 13.00-'17.00u; Triatlon, start strand

Walradartoren om 19.00u, finish op de Markt
Ma18-8: Clown Ballie metfiguurballonnen, Strandpaviljoen Zuiderhoofd, 14.30-16.30u
Di. l9-8: Badgasten Tossavond, Sportpark de Prelaat, inschrijving v.a. 18.45u, start 19.15u
Wo.20-8: Kindertheater, dansen, schminken, op de Markt, 18.30-20.30u
Vrijd. 22-8: Kindermarkt op het plein bij de kerk Moria, 14.0O-21.00u; Recreatief Voet-volley-

toernooi, Strandpaviljoen Scheldezicht, 1 4.00-1 7.00u
2a.23-8: Ringrijden afdelingswedstrijd, op de Markt, 7.30-18.00u; Ringrijden mechanisch en

op de fiets; Kerkplein, 13.00-17.00u
Ma.25-8: Boogschieten vanaf 10 jaar, Abraham Calandplein, '19.00-21.00u

Wo. 27-8: Nostalgische Markt, in de tuin van het Polderhuis, 10.30-'18.00u
Do.28-8: Dartstoernooi, Strandpavíljoen Scheldezicht, 13,00u;finale'savonds Kasteelvan Batavia;

Strandspelen voor jong en oud, Strandpaviljoen Scheldezicht, '13.00-17.00u

Za.3O-8: Seniorentoernooi korfballen, Korfbalterrein; Circuit Crote Spelen, op de Markt,
10.00-13.00u; Lampionoptocht in het dorp met OKK, 19.30u

fr,/øtrlørøøøn c I øp4øøbør / ô A 6 ú//, /4/üú,/

Wekelijks:
Elke Wo., Do., Vrijd. en Za.: Zomer Expo in het
Polderhuis, van 11.00-18.00u; elke Za: demonstratie
van een oud ambacht, in het Polderhuis.

Overige activiteiten:
Ma. 8-9: Strandspelen volwassenen, Strandpaviljoen Zuiderhoofd, 14.00-17.OOu
Wo. 10-9: Strandspelen kinderen, Strandpaviljoen Scheldezicht, 14.00-17.00u
7a.20-9: Vanaf 18.00u Live muziek )azzby the Sea. ln het volgende blad meer hierover
Do. 20-11: lnformatieavond in Herrijst over het Polderhuis. ledereen is welkom.

ln het volgende Polderhuis Blad meer hierover.

Als u honger heeft tijdens
een dijkwandeling,
of na het bezoeken

van het Polderhuis..".
Neem dan een

frietje van Boem
(oftewel, Henk Melis voor

Ambachtel ijke Frites).

Hengelsport
Camoine Zuiderduin.r9

aan de Joosselweg te Westkapelle.
Wilt u een hengeltje uitgooien en

een visje aan de haak slaan?
Ca dan naar de Campingwinkel Zuiderduin,

u zult er alles vinden wat u nodig heeft!
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Oud burgemeesters

Tydeman en Moer-
mond ontvangen

de'1" twee exem-

plaren van het
boekje 'Westkapel-

le te Voet'.

Foutje...bedankt!
Afgelopen Wasschâppelse Dag was het zo ver.

Het boekje 'Westkapelle Te Voet' werd gepre-

senteerd en de eerste exemplaren uitgereikt.
Zowel tijdens de Wasschappelse Dag maar ook
daarna hebben we al een groot aantal positie-

ve reacties op het boekje mogen ontvangen.

Hoofdstuk 4.4 Scheepsstrandingen,
Pag.36: Het duurde enkele weken (i.p.v.

dagen) voordat de Benares werd vlotgetrok-
ken. De Benares strandde op27 maart.1966
en werd in de nacht van 18 op 19 april 1966
weer vlotgetrokken (dit zijn 23 dagen).

Hoofdstuk 4.6 Tweede Wereldoorlog,
Pag.45: Onderschrift foto moet zijn

'Tuidstraat na de landin gin oktober 1944'

Hoofdstük 4.8 Kunst in Westkapelle,
Pag. 60: Ad Braad moet Ad Braatziin

Als u ook nog dingen hebt gezien die niet juist

zijn,laat dit dan even aan ons weten via
onderstaand E-mailadres:
dekam@zeelandnet.nl.

Uw reactie wordt op prijs gesteld!

Met vriendelijke groet, Leendert Joosse

en Erwin de Kam

woencdag tot en dret
bt 14.30u en van 14.30 tot 18.00u.
Ook mensen voor de winkel kunnen

zich nog aanmelden.

Helaas zijn er, ondanks verschillende controles,

toch nog een aantal foutjes in het boekje ach-

tergebleven. Hieronder staan de ons tot nu toe
bekende foutjes vermeld:

Dankwoord
Sofie van Wouwe moet Sophie van Wouwe
zijn.

Hoofdstuk 4.2 Geschiedenis,
Pag.25: Romeis moet Romeins zijn

frrntø6nþMw
ZUIDSTRAAT 41
Hét adres voor alles wat u nodig heeft

en nergens kunt vinden,
Van naaigaren en handdoeken tot kleding

en een borduurpakket.
Speelgoed, souvenirs en sokkenwol.
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De Titanic

uitvolle borst!

Willem, Kristiaan & Friends

Door Kri sti aan Mi nderhoud
"De Wasschappelse dag, ik vond het zelf heel
leuk. tn ik hoop dat de mensen er weer van
genoten hebbenl Maar het was natuurlijk
nooit gelukt zonder Jordy Conté. We hebben
nog een ouderwetse gezongen.: de titanic. Het
toneelstukje ging over de City van Benares de
trotse driemaster. Omdat het onderwerp deze
dag over scheepvaart ging. De rollen waren
verdeeld over 8 personen: Willem, Evelisa,
Josianne, Mathieu, Niels, Kevin, Jesse en Kristi-
aan. En hoe druk het ook was, ik hoop dat ze

het allemaal gezien hebben. En aan 1 ding
daar twijfel ik niet aan om volgend jaar
gewoon naar de sterrenclub te gaan."

Door Willem Cijsouw
"Op de Wasschappelse dag ging ik samen met
Kristiaan en vrienden en vriendinnen een
toneelstukje doen. De eerste voorstelling was
om kwart voor twee. Het ging erg goed. Na
een diepe buiging was het toneelstuk klaar.
Daarna moesten we samen met Josianne en
Evelisa op de foto. Dat duurde lang zeg! We
moesten wel vijf minuten poseren. Daarna
ging iedereen zijn eigen weg. Later waren we
aan het kijken bij het Kwartet, toen ze de tita-
nic zongen. Dat was leuk! We zongen uit volle
borst mee. Toen mochten we op het podium
meezingen. Dat was nog leuker! Om vier uur
moesten we weer optreden. Dat ging ook heel
goed. Het publiek zong goed mee met de tita-

nic, gezellig. ln de avond mochten we met de
Heiploeg in het Koffiehuis eten. Lekker friet
met een snack. Toen we terug kwamen in het
Polderhuis, speelde OKK de titanic. We zongen
met een microfoon op het podium mee. Na
afloop ging het publiek juichen. Toen het afge-
lopen was, waren we allemaal tevreden, want
het was een gezellige leuke dag geweest.
Jordy bedanktl "

Sterrenclub krij$ vervolg
Om maai meteen aan te haken op de slotzin
van Kristiaan: er komt zeker een vervolg voor
de Sterrenclub. Provincie Zeeland en de Rabo-
bank Noordwest-Walcheren hebben beiden
een geldbedrag ter beschikking gesteld. Dat

betekent dat we een blijvend aanbod kunnen
gaan maken. Niet alleen podiumkunst (toneel,

dans en zang) maar ook atelierkunst (zoals

schilderen en boetseren). ln de Sterrenclub zal
ook aandacht besteed worden aan typisch
Wasschappelse onderwerpen. Bezoek aan een
atelier van een kunstenaar, of een schouw-
burg, ligt bok in de mogelijkheden. We zijn
volop aan het voorbereiden en uitdenken. Er

zijn vast nog creatieve mensen in Westkapelle
die de jeugd zal willen helpen om een,Ster te
kunnen worden. Zowèl vaste mensen als hel-
pende handen af en toe zijn welkom. Voor
meer informatie over deze vorm van helpen,
kunt u contact opnemen met Ada van Hoof
(572301) of Emke Sonius (572O5O).



Wasschappelse Dag

een blijvend evenement
AI vanaf de allereerste Wasschappelse Dag

bleek dat er behoefte was aan een dergelijk
feest. Een dag die door iedereen bezocht kan

worden, een dag waarop Westkapelle zelf in
het middelpunt staat. Ook een dag met steeds

nieuwe demonstraties, zoals dit jaar 'steenzet-

ten'. Het is een dag om iedereen te bedanken

I

Tussen het bakken door wordt er ook nog een kous

gebreid.

flø Po/l¿rlt¡c 8 /¡1, n¿ /(

Steenzetten vergt

ervaring, het is

puzzelen op een

vierkante meter

met de meest onge-

bruikelijke maten.

voor de inzet en betrokkenheid bij het werk

van Stichting Polderhuis. Elk jaar wordt het

drukker, ook steeds meer oud Wasschappe-

laars komen op zo'n dag naar het Polderhuis

om bij te praten, om oude contacten nieuw

leven in te.blazen, om te zingen, gewoon om

er bij te zijn. Volgend jaar is het Polderhuis

dicht vanwege de verbouwing. Vele bezoekers

van de Wasschappelse Dag vroegen zich dan

ook ongerust af, hoe dat het volgend jaar

moet en daarna. Bij deze kunnen we u gerust

stellen. De Wasschappelse Dag is een blijvend
evenement, elke 3" zaterdag in mei (behalve in

het Pinksterweekend, dan vroeger of later).

Volgend jaar zal de dag een ander karakter
krijgen, want dan is het een lustrum (de 5e

Wasschappelse Dag). Er zal geen expositie zijn,

omdat de vrijwilligers dan volop bezig zijn met

de voorbereidingen van de exposities die in
november klaar moeten zijn. Maar dat we er

een feest van maken staat buiten kijf. Noteert

u maar vast op de kalender: zaterdag 15 mei

(3e zaterdag) 2OO4 vieren we ons eerste lus-

trum. Waar en hoe hoort u nog.

AANNEMERS- EN BOUWBEDRIfF

P. vonvoardegem
t

De Casembrootstraa:t, ll -4361 ARWestkapelle
Tel.0l 18 572196 - Fax 0l 18 572464
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Zomer Expo
Dit jaar opnieuw, maar nu voor de laatSte keer,
een Benefiet Zomer Expo. Vanaf 9 juli tot en
met27 september, woensdag tot en met zater-
dag van 1 1 .00 tot 18.00u. Op zolder staat de

expositie Scheepvaarf en Scheepsstrandingen,
deze was ook te zien op de Wasschappelse
Dag. ln de zaal beneden komt de expositie 'De

Atlantikwall in Westkapelle'. De Stichting Cul-
tuurbehoud Westkapelle heeft haar maquette
van 18 meter lang ter beschikking gesteld voor
deze expositie. Daarnaastzijn er foto's, docu-
menten en voorwerpen van Frans de Hoop,
Adrie Dronkers en enige andere particuliere
verzamelaars. Het winkeltje herbergt een mini;
expositie van oud kinderspeelgoed. De is de 2"
en tevens laatste Benefiet Zomer Expo, vol-
gend jaar staat het gebouw in de steigers en
vanaf november 2OO4 is het gewoon open. De

entree voor de Zomer Expo bedraagt 1 euro
per persoon, kinderen tot 12 jaar gaan gratis.

Op/occrry lilrø l,íøøt frtorrnry
Het goede antwoord op de vraag uit Het Polderhuis

Blad nunXner 18 luidt: Rechts op de foto sþat Leunie Boone,
de 2" van rechts llona Louwerse, de 3'van rechts is

Corrie Gabriëlse. Helemaal links staat Petra Hendrikse.
Uit de goede oplossingen is een winnares gêtrokken:

Diane v.d. Male, Beatrixstraat 76 te Westkapelle.
De waardebon, beschikbaar gesteld door' 

Badmotel Westkapelle wordt thuis bezorgd.

Zomer in Zeeland
Het program ma'Zomer in Zeeland' van
Omroep Zeeland is op woensdag16 juli livete
gast in het Polderhuis, van 1O.OO tot 13.30u.
Met goed weer zitten zij natuurlijk in de tuin.

Nostalgische markt
Tjdens de Zomer Expo organiseert Stichting
Polderhuis op woensdag 30 juli en woensdag
27 augustus in de tuin van het Polderhuis een

knusse Nostalgische Markt, van 10.30 tot
18.00u. Dit jaar is het een proef, maar het is
de bedoeling om het jaarlijks te herhalen als

het een succes wordt. Om het te laten slagen
hebben we hulp nodig. Verschillende vereni-
gingen en particulieren hebben op onze
oproep gereageerd en zij staan er dan ook met
een kraam. Er zijn boeken te koop, verschillen-
de kramen met grootmoeders spullen, demon-
straties rond onderhoud van klederdracht,
oude spelen, kaarten maken etc. Er is van alles

te eten: smouters, blokjes, wafels, popcorn,
verse bowl. Ook drinke.n is er te koop: koffie,
thee en limonade. De gymnastiekvereniging
Hygiëa zorgt voor een spelenveld en een

demonstratie op 30 juli. Er zijn nog twee plaat-
sen vrij, dus als u wilt (dat kan ook samen met
iemand anders) kunt u een kraam huren (14
euro). ln tegenstelling tot eerdere berichten is

de tiregang tot de Markten vrij. We zoeken
nog enkele sterke mensen die de kramen 's

ochtends willen opbouwen en 's avonds willen
afbreken. Ook overdag hebben we nog twee
mensen nodig om ervoor te zorgen dat de
kraamhouders ook hun natje en droogje krij-
gen. Bel voor meer informatie naar 5723O1 of
571609. Het zou leuk zijn als we erin slagen
om een nieuw evenement in de zomer neer te
zetten. Dus, mensen, kom over de drempel!

Sympathisanten
Onderstaande bedrijven ondersteunen het
werk van Stichting Polderhuis van harte door
zich Sympathisant te noemen. Ook uw bedrijf
kan hier voor een financiele bijdrage genoemd
worden. Sympathisanten: kasteel van BataVia

en Vistaria De Fontein

Colofon
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