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Dit nummer wordt ook verspreid onder de gasten van Badmotel Westkapelle

Restaurant Batavia 15 mei
in bruikleen

Klederdracht
Voor de 5e Wasschappelse Dag nodigen wij
opnieuw alle mensen die
nog in klederdracht zijn
persoonlijk uit. Voor hen
zijn aparte stoelen gereserveerd in het restaurant. De Stichting hoopt
op deze dag nog meer
mensen in klederdracht
te zien.

Omdat het Polderhuis nog volop in de verbouwing is hebben we speciaal voor de
Wasschappelse Dag de medewerking gekregen
om het Restaurant Batavia te gebruiken.
Bedankt daarvoor!

Anders dan anders,
maar veel voor het eerst...
Het wordt de vijfde Wasschappelse Dag, het
eerste lustrum. Maar ook de eerste keer dat
het anders als anders is. We hebben geen
grote exposities zoals de afgelopen iaren, maar
wel een allereerste Kunstexpositie van de Sterrenclub. Er is geen boekje zoals in 2001 en
2003, maar een bijzonder mooie (eerste) verjaardagskalender van Westkapelle. Veel activiteiten op het podium, met voor de eerste keer
de Volksdansgroep Westkapelle op de Wasschappelse Dag. Ceen film zoals van ouds over
vroeger, maar een diafilm over de verbouwing
van het Polderhuis. Ceen demonstratie smouters en Blokjes Bakken, maar wel verkoop van
blokjes. Ceen demonstratie van de heiploeg,
maar die zijn weer in actie te zien in
Westkapelle op 11 augustus.

Daarom:

in klederdracht of als iets anders 'verkleed'

krijgt iets lekkersl
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Geen winkel "D'n ôôge tôô9"
Dit winkeltje heeft twee jaar dienst gedaan in
het Polderhuis maar is nu gesloten. Er worden
op de Wasschappelse Dag wel verschillende
producten verkocht: weer mooie luxe kaarten
in envelop, de verjaardagskalender, blokjes,
boekjes Westkapelle te Voet.

Natuurlijk zijn er weer allerlei mensen in klederdracht. Natuurlijk wordt er weer veel
gezongen. En natuurlijk is er weer een toneelstukje van kinderen. Het wordt weer een echte
ontmoetingsdag. Mensen die je niet zovaak
meer tegenkomt, tref je op de Wasschappelse
Dag. En opnieuw is de toegang gratis.
Een vrijwillige bijdrage wordt echter op prijs
gesteld. Deze bijdrage wordt gebruikt om de
vele onkosten te kunnen bestrijden.

Vanaf 12.00 uur loopt een omroeper (zoals
vroeger en zoals vorig jaar) door het dorp
om iedereen te waarschuwen en verzamelen
Weliswaar later dan anders.

Sterrenclub

Elke volwassene die in klederdracht komt op
15 rnei ontvangt gratis een kop koffie. Elk kind

Toch ook weer hetzelfde....

Opening

Podium programma 15 mei
13.30u: Opening
Uitreiking 1 e verjaardagskalender
1 4.00u: Toneel Sterrenclub
I 4.45u: Volksdansgroep Westkapelle
15.15u: Zing maar mee
16.00u: de Krekels
.
17.00u: Toneel
19.00u: Zingmaar mee
1 9.30u: Dweilorkest OKK
20.00u: Sluiting

Expositie Sterrenclub
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Dit jaar is er alleen een expositie van de Sterrenclub te zien. De jongens en meisjes hebben
allerlei bijzondere kunstwerken
sûsoro gemaakt in het Kinderatelier. Kom
kijken naar de toekomstige kun-
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'Van horen zeggen...'
Donderdag 10 juni landen er acht landingsvaartuigen uit Engeland op het strand in Westkapelle. Dit is een herdenkingslanding bij
Boulevard Erica. Er zullen circa 80 mannen aan
land komen. Tamboers en pijpers zorgen voor
de muzikale begeleiding. Er zullen ook veteranen bij de landing aanwezig zijn. De Engelse
bevelhebber
hoopt dat er veel
belangstelling van
de plaatselijke
bevolking zal zijn.
Bij het ter perse
gaan van dit num-

Sportshop van Marion

Sport & Mode
Westkapelle 01 18 572100

mer was de tijd
nog niet bekend,
dus let op andere

aankondigingen.

Hoe gaat het verder met
het Polderhuis
Stand van zaken Polderhuis

Op 1 november

2OO4 opent Polderhuis Westkapelle, Dijk- een Oorlogsmuseum haar deuren, een mooie dagattraktie voor toeristen en
een cultureel centrum voor de Westkappelaars
zelf

.

wordt stevig gewerkt om klaar te zijn voor
de opening van het Polderhuis op 1 november.
Er

De verbouwing vordert gestaag. Het dak ls
vernieuwd, de uitbouw naar achter is grotendeels klaar. De menne deuren zijn vervangen
voor grote ramen. De vloeren zijn gestort en
de binnenmuren staan. Nog even en de ploeg
voor de afwerking kan aan de slag, zodat het
gebouw sleutelklaar kan worden opgeleverd
met de bouwvakvakantie. Want dan moeten
de inrichters aan de slag met het museum en
met de ontmoetingsruimte (voor horecaservice, winkel, wisselexposities en culturele evenementen). Voor het museumverh aal zijn
verschillende werkgroepen aan de slag
gegaan. Er is een stuurgroep die de vormgeving voor haar rekening neemt en de grote lijnen vaststelt voor de exposities. Kleine
groepen werken aan de verschillende exposities binnen de grote lijn: het verhaal van Westkapelle. Voor de tuin is een groep studenten

uit Utrecht warm gelopen. Zij maken drie ontwerpen voor de museumtuin, deze worden
begin juni gepresenteerd. Een van die ontwerpen, of combinaties van verschillende onderdelen, zal worden uitgevoerd. Daarnaast is er
een Werkgroep Opening die ervoor zal zorgen
dan de opening met de veteranen op 1
november onvergetelijk wordt. ln dezelfde
week worden er ook openíngsfestiviteiten

gepland voor de inwoners van Westkapelle en
de schooljeugd in het bijzonder. Minstens zo
belangrijk is de werkgroep Financiering. Zij
hebben samen met een vertegenwoordiger
van Stichting Atlantikwall en de gemeente
enorm veel werk verzet om de financiering
rond te krijgen. Ze zijn hier voor een belangrijk
deel in geslaagd. Voor het resterende bedrag is
een hypotheek genomen
lnmiddels is er ook een ondernemersduo
gevonden die het totale bedrijf (museum,
winkel, horecaservice) gaan exploiteren.
De samenwerking met de stichtingen Polderhuis en Atlantikwall, die voor het museum
zo(gen, verloopt prima.

Niet alleen
Op alle terreinen ervaart de organisatie medewerking en good-will. Musea in Engeland
(lmperial War Museum en Royal Marines
Museum) werken mee door materiaal en foto's
uit te lenen. Diverse archieven in Nederland
werken mee aan het tot stand komen van een
historisch verantwoord verhaal (onder andere
het Zeeuws Archief, Maria Austria lnstituut
m.b.t. Eva Besnyö). Ook Omroep Zeeland is
zeer welwillénd met betrekking tot het uitlenen
van filmbeelden. Nog een paar maanden en
het is zover. Maar er moet flink doorgewerkt
worden om daarna tevreden terug te kunnen
blikken op 5 bijzondere oprichtingsjaren.

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

Grenzenloos
Wij ontvingen onlangs een brief van een
Engelse veteraan die in Spanje woont. Hij
dens de landing in 1944 in Westkapelle

is

tij-

geweest. Deze Spaanse Engelsman gaat in
Schotland op vakantie met een reisgezelschap.
Daar zitten twee Nederlanders uit Tiel bij.7e
raken aan de praat en dan blijkt de wereld
weer klein: de vrouw woonde in 1944 nog in
Westkapelle. De veteraan gaf ons haar adres
en de mevrouw in kwestie heeft inmiddels post
van ons gehad.

Sympathisanten
Onderstaande bedrijven ondersteunen het werk
van Stichting Polderhuis van harte door zich
sympathisant te noemen. Ook uw bedrijf kan
hier voor een financfëleivergoeding genoemd
worden. Sympathisant
Vistaria de Fontein.
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Resultaten sponsoractie 2004

Sponsors Wasschappelse Dag

Voor 2OO4 is de stichting opnieuw sponsors
gaan zoeken. We hebben immers nog geen
inkomsten uit het museum. We hebben sponsors gevonden voor het Polderhuis Blad,
de Website, de Wasschappelse Dag, de Verjaardagskalender, de Feestgids Opening
1-11-2OO4 en voor algemene onkosten.

Camping't Hoekje, VOF Melis
Drogisterij,

't Koffiehuis, Cebr.

''Koffi ehuis

Dominicus Steenhouwerij 8.V.,
Kasteel van Batavia

iulder bin welkom

Hoofdsponsor
Opnieuw

is de Rabobank Noordwest-Walche-

ren hoofdsponsor voor Stichting Polderhuis.
We danken hen bij deze voor de trouwe support al die afgelopen jaren.

Topsponsors Polderhuis 2004
Dit jaar zijn er naast onze Hoofdsponsor de
Rabobank Noordwest Walcheren weer een
aantal lokale Topsponsors. Dit zijn: Badmotel
Westkapelle,'t Koffiehuis; Caravancamping
Westkapelle, Cebr. Dominicus Steenhouwerij
8.V., Henk Melis Ambachtelijke Frites,
VOF Melis Drogisterij.

Soonsors

Algemene onkosten
Sportzaal de Belling, Juwelier Minderhoud,
Camping't Hoekje, Sonius Celuidstechniek,
Bakkerij Koppejan, Rabobank NoordwestWalcheren, Slagerij Koets, Profcom-lt, Caravancamping Westkapelle, Perho Account,
Henk Melis Ambachtelijke Frites, Lianne van
Klinken Prografici, Gebr. Dominicus Steenhouwerij 8.V., Caragebedrijf Faasse.

Sponsors verjaardagskalender

Sponsors Polderhuis Blad
Sportshop van Marion, Taxatie bureau Minderhoud, Minderhoud Spar Supermaikt, Camping
't Hoekje, Minderhoud Meubel, 't Koffiehuis,
Rabobank Noordwest-Walcheren, Caravancamping Westkapelle, Henk Melis Ambachtelijke Frites, Cebr. Dominicus Steenhouwerij 8.V.,
Vistaria de Fonteln, Restaurant het Raedthuys,
Restaurant de Boomgaard, Camping Moens,
Badmotel Westkapelle, Hubo Minderhoud.
Lianne van Klinken Prografici.

VOF Melis Drogisterij, Minderhoud Meubel,
Henk Melis Ambachtelijke Frites, Cabriëlse
Transport VOF; Lianne van Klinken Prografici,

't

Koffiehuis.

Sponsors Feestgids open¡ng 1 -11 -2004
Juwelier Minderhoud, Minderhoud Spar Supermarkt, VOF Melis Drogisterij, 't Koffiehuis,
Rabobank Noordwest-Walcheren, Caravancamping Westkapelle, Henk Melis Ambachtelijke Fritei, Gebr. Dominicus Steenhouwerij 8.V.,
Vistaria de Fontein, Restaurant het Raedthuys,
Kasteel van Batavia, Fotograaf A. Huibregtse.

Sponsors Website
Rabobank Noordwest-Walcheren, Badmotel
Westkapelle, Badpaviljoen de Westkaap.
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Verjaardagskalender

Zaterdag 15 mei
Vijfde Wasschappelse Dag in Restaurant Batavia

Dit jaar geeft Stichting Polderhuis een verjaardagskalender uit. Prachtige foto's, gemaakt
door Ann Offreins. De ene maand is bijna nog
mooier als de andere maand. Bijna te mooi om
in het toilet op te hangen (daar hangen
immers de meeste). Voor 8,95 is hij van u. Ook
geschil<t als verjaardagscadeau of als relatiegeschenk.

Vrijdag 21 mei
live muziek Restaurant het Raedthuys van
2O.0O-24.00 uur.
Donderdag 27 mei

Zing maar mee in 't Koffiehuis 20.00u
Vrijdag 28 mei
Jeugdsoos vanaf 20.30u in Herrijst
Woensdag 2 juni
kreekloop start om 19.30u

Kachel noodwoning
Stichting Polderhuis zoekt nog een l<achel die
oorspronl<elijl< in een noodwoning heeft
gestaan. Wie l<an ons helpen? Lenen, schenl<en, een vriendenprijsje.... Neem contact op
met het secretariaat telefoon 572301

Grote planten

Zaterdag 5 juni
Optreden koor Exaudi met Zeeuwse Muzikanten (Arduin)
om 19.3u. in de Hervormde Kerk
Dinsdag 8 juni
Naar alle waarschijnlijkheid plaatsing van het stalen frame van
het torentje naast het Polderhuis
Donderdag 10 juni
herdenkingslanding Engelse militairen, boulevard Erica.
Woensdag 16 juni
Dorpsraad, 20.00u in het bovenzaalt¡e Westkapelle Herrijst

De werkgroep opening is op zoel< naar grote
planten om het museum wat aan te kleden tijdens de opening. Wie wat heeft staan en deze

kwijt wilt, u kunt contact opnemen met Marjan Minderhoud, tel. 571691.

Spektakel
Als alles volgens planning gaat, wordt op dinsdag 8 juni wordt het stalen frame van het
torentje naast het Polderhuis geplaatst. Het
frame komt op een grote oplegger vanuit de
verzinkerij uit Antwerpen en zal met 2 grote
kranen op ziln betonnen sokkel worden

geplaatst. Het tijdstip is nu nog onbekend.

Vriidag 18 juni
Jeugdsoos vanaf 20.30u in Herrijst

Zaterdag 19 juni
Noormannen rommelmarkt van 9.00-15.00u op de Markt

Colofon

.00u

Het Polderhuis Blad
Kon. Julianastraal 19, Westkapelle
Tel.: 01 18 572301
E-mail : info@polderhuis-westkapelle.com
Website : www. polderhuis-westl<apelle.com

Vrijdag 25 juni tot vrijdag 3 september
Sprankel tentoonstelling 'Het dagelijks leven tijdens de oorlog
en kort na de bevrijding'. Alleen op vrijdag van
16.0j-21.00uur in de Moria Kerk aan de Markt

Redactieleden van deze editie:
Mayke v.d. Perl<, Saskia Provoost,
Jacl<y van Hoppe, Yvonne van Beekhuizen,
Ada van Hoof

Woensdag 23 juni
kreekloop start om 19.30u
Vrijdag 25 juni
start seizoenmarkt 1 4.00-2
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Vormgeving:
Lianne van Klinken
TAXATIE. & ADVIESBUFEAU MINDERHOUD
beðdigd makelaar - taxateur onroerende goederen
Lid NVET/ BVT
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Het volgende nummer is het vakantienumme1 nummer 24. Verspreiding op 5 en 6
iuli. Sluitingsdatum voor kopii 14 ¡unt.

