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Fijne feestdagen en een  
goed 2011
Omdat het Polderhuis Blad in bijna elke brie
venbus in Westkapelle valt, maken wij graag 
gebruik van de gelegenheid om onze goede 
wensen via dit blad kenbaar te maken. Al
lereerst de beste wensen voor onze vrijwil
ligers. Het is ongekend wat die vele handen 
en hoofden allemaal doen voor het museum 
en voor het dorp. Wij hopen dat we in 2011 
weer net zo’n mooi resultaat kunnen beha
len als in het afgelopen jaar. Een pluim voor 
ieder! Verder de beste wensen voor de onder
nemers die ons steunen, voor de donateurs, 
voor de vaste klanten uit het dorp en voor 
iedereen die het Polderhuis een warm hart 
toedraagt.December is de maand van wensen. 
Dat gebeurt vaak met kaarten. Kerstwensen, 
nieuwjaarsboodschap pen, persoonlijke be
richtjes en liefst in originele kaarten. Hiervoor 
kunt u ook eens kijken bij de collectie van het 
Polderhuis. De Kaartgroep heeft weer een serie 
bijzondere winterkaarten gemaakt.Hieronder 
één voorbeeld.

Komt Charley weer in  
Westkapelle?
Een bijdrage van Ans Dingemanse

“De groep enthousiaste vrijwilligers van de 
Stichting VerBEELDing Charley Toorop is hard 
aan het werk om Charley Toorop weer naar 
Westkapelle te krijgen. Niet alleen voor het 
Polderhuis en Westkapelle is het van belang 

dat het beeld er komt, maar 
voor heel Zeeland. Nergens in 
Nederland staat een aanden
ken aan haar en het zou toch 
leuk zijn als dat in onze provin
cie komt te staan. Wij gaan ons 
best doen om zo’n aandenken 
in Westkapelle gerealiseerd te 
krijgen. De plek is al bij velen 
bekend; op de zeedijk, vlak 
bij het Polderhuis. Bijkomend 
aspect is, dat er een prachtige 
wandelpromenade ontstaat 
langs kunstwerken en monu
menten, die refereren aan de 
geschiedenis van Westkapelle. 
Zeker nu er in maart 2011 een monument op de 
dijk komt dat herinnert aan het verblijf van de 
Molukkers in ons dorp. Met het beeld voor Char
ley Toorop er bij, houden we een stukje cultuur
geschiedenis vast voor volgende generaties. Voor 
toeristen en inwoners van Zeeland ontstaat zo een 
interessante wandeling vanaf het IJzeren Torentje 
tot aan het (straks gerestaureerde) Grote Hoofd. 

Vele prominenten ondersteunen het project
We hebben al vele mensen uit het culturele leven 
benaderd en in ken
nis gesteld van onze 
plannen. Tot nu 
toe krijgen we al
leen maar positieve 
reacties. Dat steunt 
ons enorm. Rik 
Fernhout, kleinzoon 
van Charley Toorop, 
vindt het een prima 
idee en gaf ons al 
enkele suggesties 
voor het beeld. De 
directeur van mu
seum BoijmansVan 
Beuningen, Sjarel Ex, 
stuurde een enthou
siaste mail en wenst 
ons veel succes, 
evenals de kunsthis
torica Marja Bos, die 
de expositie destijds 

H O O F D S P O N S O R

Openingstijden Polderhuis
Vanaf 7 november maandag  

en dinsdag gesloten.  
Andere dagen van 11.00 tot 17.00 

uur open. Vanaf 1 april is het  
Polderhuis weer elke dag open  

van 10.00 tot 17.00 uur.

( 0118 570700
email info@polderhuiswestkapelle.nl

In de Kerstvakantie zijn we alle  
dagen open van 11.00 tot 17.00 

uur, behalve 1e Kerstdag,  
Oud en Nieuwjaarsdag.

H O O F D S P O N S O R

Tegen inlevering van deze bon ontvangt u:

---GRATIS DESSERT NAAR KEUZE---

Bij uw bestelling van een voor- én hoofdgerecht. Maxi-
maal 4 personen per bon. Niet geldig in combinatie 
met andere kortingen.

Geldig tot 1 maart 2011
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in Rotterdam heeft samengesteld en het boek 
over haar werk en leven heeft geschreven. Zij wil 
zitting nemen in de selectiecommissie, die kunste
naars gaat benaderen om het uiteindelijke beeld 
te ontwerpen. Mevrouw G.W. Van Montfrans
Hartman, voormalig burgemeester van Veere, 
gaat het voorzitterschap van deze commissie 
inhoud geven. We zijn nog op zoek naar enkele 
andere leden.

Comité van Aanbeveling
Het bestuur van de stichting wordt bijgestaan 
door een Comité van Aanbeveling. Tot nu toe 

hebben de vol
gende personen 
toegezegd er deel 
van uit te willen 
maken: Karla Peijs 
(com missaris van 
de Koningin), Rob 
van der Zwaag 
(burgemeester 
van de gemeente 
Veere), Sjarel Ex 
(directeur museum 
BoijmansVan Beu
ningen), Marjan 
Ruiter (directeur 
Zeeuws Museum), 
Francisca van Vlo

ten (kunsthistorica), Joost Bakker (museum De 
Schotse Huizen), Dick Anbeek (boekhandel De 
Drukkery), Henk Schoute (theaterproductie  huis 
Zeelandia), Renée Smithuis (museumadviseur en 
verbonden met museum Kranenburg in Bergen), 
Saskia de Bodt (bijzonder hoogleraar Moderne 
Kunst aan de Universiteit van Amsterdam). Al 
deze mensen staan achter het project en willen 
dat het beeld voor Charley Toorop in Westka
pelle er komt. Dat is toch fantastisch!!! 

Een breed project
Ook met de verantwoordelijke ambtenaar van 

cultuur van de provincie in Middelburg is reeds 
contact geweest. Zij stellen voor om samen met 
andere instellingen iets te organiseren in rela
tie tot Charley Toorop. Daartoe wordt contact 
opgenomen met het Zeeuws Museum, het 
Polderhuis, Theaterproductiehuis Zeelandia en 
de organisatie van de Week van het Zeeuwse 
Boek. We denken hierbij aan een expositie in het 
Zeeuws Museum, gecombineerd met een activi
teit in het Polderhuis, een heropvoering van het 
aan Charley Toorop gewijde toneelstuk “Zittend 
Meisje” en een publicatie over het ‘Zeeuwse’ 
leven van Charley Toorop. Maar dit alles is nog 
toekomstmuziek. Eerst moeten we zien zoveel 
mogelijk geld bij elkaar te krijgen. En daar kunt u 
bij helpen. 

Geldwerving
Voor het realiseren van een beeld is heel veel 
geld nodig. De kunstenaars die uitgenodigd wor
den een ontwerp te maken, moeten wor 
den betaald, het uiteindelijk uitgekozen beeld  
moet van duurzaam materiaal gemaakt wor
den, het moet bestand zijn tegen vandalisme en 
erosie, er moet een sokkel voor gemaakt worden 
en deze moet verankerd worden in de dijk en 
ga zo maar door. Om het nodige geld bij elkaar 
te krijgen zijn we bezig met het benaderen van 
bedrijven, fondsen, sub sidiegevers, maar ook 
particulieren. We hebben uw steun hard nodig! 
Vele kleine beetjes maken iets groot. Honderd 
tientjes zijn duiz end euro. Als iedereen meedoet 
en iets doneert, komen we er ook. Daarom vra
gen we u een vrijwillige bijdrage te storten op 
rekening nummer 1457.13.008 t.n.v. St. Verbeel
ding Toorop, Westkapelle. Alleen met de steun 
van velen komt Charley Toorop weer terug in 
West kapelle. We danken u bij voorbaat hartelijk 
voor de medewerking.”

Ondersteuning
Vanuit het Polderhuis zijn we hartstikke blij 
met dit initiatief en we hopen dan ook van 
harte dat er veel mensen mee gaan helpen. 
Het feit dat het Polderhuis al weer zes jaar be
staat en dat het steeds beter gaat, dat bewijst 
dat je samen héél veel kunt bereiken. Wij doen 
dan ook een dringende oproep om deze stich
ting te steunen met dit bijzondere initiatief. 

Charley voor haar 

zelfportret in 1933

Één van haar vele 

schetsen van een 

Westkappelaar.

Vernieuwde website
Achter de schermen is hard gewerkt aan een 

nieuwe website. 
Een website die gemakkelijker bij te houden is 
en die minder tekst tegelijker tijd laat zien. We 
hebben nu 4 talen: Neder lands, Duits, Engels 

en Zeeuws. Jakko Wester beke 
uit Zoutelande was de drijvende kracht, 

Bedankt! Vanaf 15 december
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Uit het gastenboek Museum
Het was druk in de herfstvakantie. Hieronder 
wat reacties uit het gastenboek van die peri
ode.

“Indrukwekkend, ook is hier geleden en ge
vochten voor onze vrijheid! Vanaf dit moment 
zal ons verblijf in Westkapelle tijdens onze 
korte vakanties anders zijn.” Thea en Dik Val
kenburg, 13102010
 
“Mijn geboortedag, 75 jaar geleden. Compli
ment voor dit initiatief! Leerzaam voor nage
slacht. Ben diep onder de indruk.” 1910
2010, G. Zielhuis

“Heel indrukwekkend. Als kind hebben wij 
de 2e Wereldoorlog meegemaakt. Maar we 
hebben nooit geweten dat Zeeland m.n. Wal
cheren zoveel leed heeft meegemaakt. Zeer de 
moeite waard.” 14102010, Familie Jansen.

Uit het gastenboek  
Piet Kooijman

“Een veel te korte droom” expositie! Wat een 
bijzonder, indrukwekkend werk. Jammer dat je 
maar 26 bent geworden. Er lag nog een kunst
rijk leven aan je voeten. Ben erg blij dat er in 
ieder geval dit werk aan de wereld kenbaar is 
gemaakt. Dank daarvoor!” Olaf Beurskens

“Nooit van Piet gehoord, nu vergeet ik hem 
nooit weer. Prachtig werk, waarbij je je eigen 
fantasie aan het werk kunt zetten. En dat in 
het dorp waar mijn grootvader (Piet Dekker) is 
geboren.” Toos Versluijsvan Belzen 

Binnenkort Hyves 
Dank zij William, Frank en Jarno zal het Polder
huis binnenkort ook een eigen Hyves pagina 
hebben. Wij zijn blij met hun positieve inbreng. 
Dank je wel vast!

Zeeuwse Koppen
Nieuw op de boekenmarkt is het boek 
“Zeeuwse koppen, portretten van Zeeuwen 
anno 2010”. We hebben Alice,die het boek 
maakte, gevraagd om iets over het boek te 
vertellen. Wij waren met name nieuwsgierig 
naar het idee achter het boek en hoe ze ertoe 
kwam. 

Alice Barbé: “Nadat ik gefotografeerd had 
voor de klederdrachtgroep ‘Mooi Zeeland’ 
voor ansichtkaarten, kwam ik een paar weken 

later een mevrouw tegen die me vanuit haar 
auto enthousiast begroette. Bij het uitstap
pen zei ze: “Hallo Alice”, en ik wist totaal niet 
wie ze was. Als iemand je naam kent en naar 
je zwaait, moet je haar kennen, maar wie oh 
wie was zij? Ik heb naar haar stem geluisterd 
en een paar keer extra gekeken en na 5 `a 
10 minuten ben ik op haar afgestapt en haar 
gevraagd of ze misschien Nel Minnée was. 
Ik was verbaasd over de gedaanteverwisse
ling van iemand in klederdracht en iemand in 
eigentijdse kleding. Met deze ervaring wou ik 
iets doen, bovendien speelde mee dat ik een 
ontzettende bewondering heb voor iedereen 
die de klederdracht en kennis hierover op deze 
manier uitdraagt en bewaart. En dit allemaal 
als vrijwilliger. Zo is het idee ontstaan. Daarna 
ga je op zoek naar modellen, locaties, verschil
lende drachten, verschillende hobby’s, vrijwil
ligerswerk, wellicht werk........... 

De gedragen kleding en locatie moet kloppen. 
Het moet interessant zijn om te kijken qua fo
tografie, foto, kleding hobby of werk. Een aan 
veranderingen onderhevig proces speelt zich 
dan af in je hoofd en op het scherm. 
Je moet de bladzij om willen slaan, qua beeld 
in dracht en ook qua hobby of (vrijwilligers)
werk. Zo is “ Zeeuwse Koppen” ontstaan, een 
tijdsmoment van Zeeuwen anno 2010. Over 
de veelzijdigheid van de Zeeuwen. Ik ben er 
trots op Zeeuw te zijn.”

Wij zijn het eens met Alice. Er staan prachtige 
portretten in van vrijwilligers van het Polder
huis. Om vast een voorproefje te geven laten 
we hier een foto zien van Alice Barbé, uit Yer
seke, oktober 2010. Op de foto zien we Willie 
en Koos aan het werk in het museum. Kijk ook 
op de website www.alicebarbe.nl.
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Zeeuwse Boekenweek
Het boek van Piet Minderhoud “Van de Goud-
smid” is door de publieksjury uitgeroepen tot 
het vierde beste boek van dit jaar. Wij vinden 
dat een complimentje waard, proficiat!

Nieuwe expositie in januari
Vanaf zaterdag 15 januari is er een nieuwe ex
positie in het Polderhuis getiteld “Stilstaande 
bij de Beweging“. De getoonde schilderijen 
zijn gemaakt door Rob Meijer, dichter, schilder, 

dromer, realist, musicus én vader van Ingrid 
Meijer. Ingrid was de vormgeefster van het Pol
derhuis. Zij heeft een erg groot stempel gezet 
in de presentatie van de geschiedenis zoals we 
die allemaal kennen. Ingrid is ziek geword en 
en veel te vroeg overleden. De vrijwilligers die 
intensief met haar hebben samengewerkt den
ken nog vaak aan haar en haar adviezen. Zij is 
nog steeds maatgevend voor de vorm geving en 
presentatie in het museum. Ingrid is op 7 no
vember 2007 over leden, 37 jaar oud. Na haar 
overlijden heeft haar vader Rob zijn verdriet, zijn 
woede en pijn van zich afgeschilderd. 

De schilderijen zijn in de afgelopen vijf jaar ge
maakt, tijden het ziekbed van Ingrid en na haar 

overlijden. Deze 
werken worden nu 
tentoongesteld in 
het Polderhuis. Wij 
zijn daar heel blij 
mee. De expositie 
blijft te zien tot en 
met zondag 272
2011. Tegelijkertijd 
exposeert Rob 
Meijer ook in De 
Willem III in Vlis
singen en in en de 
Zeeuwse Bibliotheek 
in Middelburg, ech
ter met ander werk 
dat helemaal los 
staat van het werk in het Polderhuis. De drie 
exposities samen worden gehouden n.a.v. zijn 
65e verjaardag. Verder exposeert Rob van de 
zomer met andere schilderijen onder de titel 
“WalcherenBerlijn/BerlijnWalcheren”. 
Deze werken zijn gemaakt in Berlijn en op 
Walcheren en hebben te maken met zijn eigen 
leven, waarin Duitsland een belangrijke rol 
speelt omdat hij de zoon van een Duitse of
ficier en Nederlandse moeder in een naoorlogs 
Nederland is. Maar hier hoort u meer van in 
het volgende Polderhuis Blad.

Zomer succes
Zomer 2010 was voor de evenementen een 
geslaagd jaar te noemen. De Westkappelse 
Evenementen Stichting en het Polderhuis 
werkten samen aan een serie evenementen 
Woensdag Westkapelle. Een aantal verenig
ingen boden hun diensten aan in de vorm van 
leuke activiteiten buiten hun eigen pro gramma 
om (extra werk dus). Dit waren de Hengel
sportvereniging, de Ringrijders, de Noorman-
nen, de Brandweer, de KNRM, de Sprankel, de 
Zondagsschool en Line Dance Wasschappel. 
Op de dag van de Traditie (4 augustus) en 
op de Zeeuwse Dag (25 augustus) waren er 
ook een aantal Wasschappelse bedrijven die 
aansloten met activiteiten: Bakkerij Koppejan, 
Slagerij Koets, de Zeilmaker MkCovers, Dro
gisterij Melis, Brasserie de Zeezot en Brasserie 
de Fontein, Pannen & Koeken, VVV, Rabo
bank, Bloemenhuis Katseveer. Ook een aantal 
Wasschappelse verenigingen stonden op een 
markt:de kantklosvereniging,Unicef, de We
reldwinkel en OKK.
Het experiment van samenwerken is geslaagd. 
In de evaluatie hebben zowel ondernemers als 
verenigingen en vrijwilligers aangegeven voor 
2011 opnieuw samen te willen werken in de
zelfde formule: Woensdag Westkapelle.

Rob Meijer, bekend als  

kunstenaar en musicus

Profcom-IT vof
Torenstraat 34
4361 CV Westkapelle
0118-572249
email: info@profcom-it.nl internet: 
www.profcom-it.nl

• Levering nieuwe en gebruikte computers en laptops op maat
• levering TFT, printer, inkt en andere apparatuur
• Reparatie alle merken PC’s en laptops
• Advies en aansluiten internetverbindingen
• Aansluiten en onderhoud thuis- en bedrijfsnetwerken
• Computercursussen Windows, Internet, Foto backup etc.
• Levering A4 papier, lege cd’s/dvd’s en meer
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Intussen hebben vertegenwoordigers van de 
Ondernemersvereniging en van het Polderhuis 
een soort verlanglijstje gemaakt voor de eve
nementen in 2011, onder het mom van “beter 
te vroeg als te laat”.

Ideeën voor 2011
Die verlanglijst ziet er als volgt uit:
•	Dromendag woensdag 13 juli 2011 met 

onder andere hutten bouwen, Kinderdisco, 
Schminken en spooktocht.

•	Ringrijden XL zaterdag 16 juli 2011 combi
natie met een marktactiviteit en ’s avonds 
een band. 

•	Zeeuwse Wielerdag woensdag 20 juli 2011 
met een Zeeuwse markt, Zeeuwse spelletjes 
en wedstrijdjes op wielen, kleurwedstrijd, 
gratis paardentram en als afsluiting de Stra
tenloop en Wielerronde.

•	Sport en Beweegdag woensdag 3 augustus 
2011. Voor de invulling van deze dag gaan 
we samenwerking zoeken met sportvereni
gingen en Summer Games.

•	Traditie dag woensdag 10 augustus 2011 
met Folkloremarkt op 3 locaties, spelle
tjescircuit 3 locaties, gratis paardentram, ’s 
avonds traditioneel getinte afsluiting met 
zang en muziek / klederdracht. Voor de 
invulling van deze dag gaan we samenwer
king zoeken met ondernemers (midden
stand en Horeca) van Westkapelle.

•	Natuurdag woensdag 17 augustus 2011. 
Deze laatste woensdag staat in het teken 
van de natuur. Hiervoor gaan we samen
werking zoeken met natuurorganisaties.

Wie helpt in 2011?
We hebben in 2010 gezien dat een samenwer
king in de evenementen leidt tot een groter ef
fect en een afwisselender programma. We doen 
opnieuw een beroep op verenigingen en onder
nemers. Maar we doen ook graag een beroep 
op u! Deze nieuwe zomer wordt gezellig voor 
onze eigen inwoners, speels voor kinderen en 
leuk voor toeristen. We zoeken helpende han
den, creatieve mensen, regelaars…! Iedereen, 
ook ondernemers en verenigingen, die hierbij 
mee willen helpen kunnen zich nu al opgeven. 
Dat kan (voor het gemak) bij het Polderhuis. 
Ook jonge gasten zijn van harte welkom! 

Welke hulp zoeken we?
Dromendag: Vaders, moeders, opa’s en oma’s 
die handig zijn en die wat gereedschap mee
brengen. Van ondernemers: oud hout, pallets, 
verf, spijkers, lappen stof en andere “hutwaar
dige” zaken. 

Ringrijden XL: Verenigingen en particulieren 
die meedoen met een marktkraam.
Zeeuwse dag op wielen: Verenigingen en/of 
particulieren die te gekke ‘wielergames’ willen 
organiseren
Sport en Beweegdag: Sportverenigingen die 
materiaal willen uitlenen en/of demonstreren, 
liefst met een paar (jeugd)leden er bij, om het 
publiek enthousiast te maken om mee te doen.
Traditie dag: Ondernemers die meedoen met 
een kraam op de Markt of in de Zuidstraat 
tussen de Markt en het Polderhuis. Vrijwilligers 
die kinderspelen willen leiden.
Verenigingen en ondernemers die meedoen 
worden uitgenodigd op een open avond in 
de 2e week van januari. Particulieren die zich 
opgeven ontvangen ook een uitnodiging daar
voor.

Ergens gelezen
Via Cobi GelukCijsouw (altijd aanwezig bij 
Zing maar mee) ontvingen wij een artikel uit 
SUETAN, een krantje uitgegeven ter gelegen
heid van het 40jarig jubilem van de stichting 
Oud  Zoeterwoude. Deze wil o.a. de kennis 
en belangstelling voor de geschiedenis van 
Zoeterwoude en omstreken bevorderen. De 
broer van Cobi, Lein Cijsouw woont in Zoeter
woude. Hij stuurde haar het krantje met een 
artikeltje van Jan van Gent.

“Westkapelle werd geholpen!
Met de Bevrijding van Nederland werd eind 
1944 besloten tot het bombarderen van de 
zeedijken van het eiland Walcheren door de 
geallieerden om strategische redenen. Het hele 
eiland kwam onder water te staan en door een  
grote troepenmacht van de geallieerden wer 
den de Duitse bezetters verdreven. De gevol
gen van de bombardementen waren voor 
Westkapelle verschrikkelijk, van de 650 woon
huizen waren er 600 totaal in puin ver anderd 
en de overgebleven huizen waren zwaar be
schadigd. Onder bevrijd Nederland ontstond 
de morele verplichting om de zwaar getrof
fen landgenoten op Walcheren te helpen. 
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Zo werd op 23 
augustus 1945 
een gezamen lijke 
hulpactie geor
ganiseerd door 
Zoeterwoude en 
Leiderdorp onder 
het motto van: 
Zoeterwoude-
Leiderdorp geeft 
met milde hand

Voor uw landgenoten in ’t verdronken land 
Toon uw goede wil om hen te bewijzen
Dat ook hun dorp Westkapelle zal herrijzen
Zo werden er door, in Zeeuwse klederdracht 
gestoken bewoners, overtollig huisraad en kle
ding opgehaald in de straten van beide plaat
sen. Ondanks dat ook hier de nodige schade 
en armoede was geleden tijdens de bezetting, 
was de opbrengst groot en werd gezien als een 
eerste ondersteuning voor het zwaar getrof
fen dorp.” Drie bijzondere foto’s zaten er bij, 
waarvan een met een volgeladen wagen. Die 
kunnen we helaas niet laten zien. Maar het is 
weer leuk stukje historie.

Jamwedstrijd
Tijdens de Herfst en pompoenmarkt op 13 
oktober, vond de eerste jam wedstrijd plaats. 
8 zelfgemaakte jamsoorten werden er ingele
verd.  Het publiek mocht drie soorten jam uit
kiezen en proeven... Dat werd smullen! De Pe
renwalnootjam van Jacodine Minderhoud was 
veruit de lekkerste! Zij blijkt een echt talent te 
zijn, want ook haar bramenrodebessenjam 
jam viel in de prijzen! Rietje Harings won de 
derde prijs met haar lekkere pruimenjam. 
Deze wedstrijd werd gesponsord door Bakkerij 
Koppejan, Groenten en fruit de Bruine en Bloe
menhuis Katseveer.

De winnares stuurde ons nog een leuk briefje 
met daarin het recept van de prijswinnende 
jam. “Iedereen bedankt voor de leuke en 
spontane reacties die ik kreeg op de Peren
Walnootjam. Ik geef jullie graag het recept om 
er nog eens van te genieten!

Recept “Peren-Walnootjam”
Benodigdheden:
• 1 kilo geschilde handperen
• 1 kilo geleisuiker
• 2 theelepels citroensap
• kaneel naar smaak
• ca. 15 walnoten
• 4 á 5 schone potjes
• staafmixer

Schil de peren en snij ze in kleine stukjes. Doe 
ze samen met ca. een kwart van de geleisuiker 
en de citroensap in een ruime pan en breng dit 
aan de kook. Roer af en toe door. Kraak on
dertussen de walnoten en zorg dat de stukken 
niet te groot zijn. Na 510 minuten zachtjes 
koken de rest van de geleisuiker en de kaneel 
er bij doen. Laat het geheel nog 4 minuten ko
ken. Omdat er in peren vrij veel vocht zit, zal 
het hele dunne jam worden wanneer je geen 
staafmixer gebruikt. Je kunt hier natuurlijk 
toch voor kiezen, want dan is de ‘jam’ vooral 
lekker om bijvoorbeeld in de yoghurt te doen. 
Wanneer je een wat vastere jam wil pureer dan 
met de staafmixer de substantie voor een deel 
(zodat er ook nog lekker wat stukken peer te 
proeven zijn). Doe de walnoten er bij en laat 
deze nog even mee koken. Verdeel de jam 
over de potjes tot deze helemaal vol is. Sluit de 
potjes goed af en zet ze een minuut of 5 op 
zijn kop.
Eet smakelijk! Jacodine Minderhoud”

Bezoekadres:

Badhuisstraat 181

Postadres: 

Postbus 181

4380 AD Vlissingen

t (0118) 418 110

f (0118) 411 599

notarissen@sauerenoonk.nl w w w . s a u e r e n o o n k . n l

i n t e g e r  e r v a r e n  b e r e i k b a a r

Lekker smullen en jureren.
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De Krant op tafel
We hebben het al eerder gemeld: in de koffie
ruimte van het Polderhuis zijn er in diverse 
grote mappen oude kranten, krantenknipsels, 
affiches, aankondigingen en zo meer te vind
en. In 2007 is het museum gestart met 8  
mappen. Deze collectie is de laatste jaren aar
dig gegroeid door aanvullingen van andere  
mensen. Museumbezoekers én Wasschappe
laars brachten kranten, knipsels en kopieën van 
krantenartikelen. Soms werd er ineens een  
grote hoeveelheid aangeleverd zoals door dok  
ter van Dijk uit Vlissingen en de heer J.C. van  
Winkelen uit Serooskerke. Van hem kregen 
we niet alleen oude kranten, maar ook allerlei 
interessante objecten en een uitgebreid ar
chief. Dit archief zijn we nu in kaart aan het 
brengen. Door deze spontane aanwas is de 
collectie meer dan verdubbeld. In 18 grote A2 
mappen en 5 kleinere A3 mappen zitten nu in 
totaal 337 kranten gesorteerd op datum. Dit 
is een groot deel van de collectie. Wanneer je 
de kranten bekijkt dan zie je dat de krant de 
geschiedenis beschrijft en verslag doet van de 
ontwikkelingen. Je leest er over de oorlog en 
over het dagelijks leven. Welke bonnen geldig 
waren en soms vind je zelfs geheimzinnige ad
vertenties… of leuke dialectstukjes van Jan en 
Jowannese in het Zeeuws Zondagsblad van vijf 
verschillende zondagen in 1936. De geschiede
nis die in het museum te zien is, vertaalt zich 
als het ware ook in de verzameling kranten.
In het Algemeen Handelsblad van 4 februari 
1917, de oudste krant die in de collectie zit,  
kunnen we in een extra editie de tekst lezen  
van de redevoering van Wilson. Deze Ameri
kaanse politicus verklaart Duitsland de oorlog 

naar aanleiding van een aanval van Duitse 
onderzeeboten. De Eerste Wereldoorlog is een 
jaar later afgelopen maar het blijft onrustig 
in de wereld. Op 2 januari 1934 doen twee 
Duitse kranten verslag van de opkomst van 
het Nationaal Socialisme, de General Anzeiger 
Rote Erde en de Gross Dortmunder Anzeiger. 
In de Daily Express van 4 september 1939 le
zen we dat een Brits schip gebombardeerd is 
door een Duitse Uboot. Het is de voor bode 
van de Tweede Wereldoorlog. De Vlissingse 
Courant van 9 mei 1940 staat vol oorlogsbe
richten. Van de periode 1917 t/m 9 mei 1940 
telt de collectie 37 pagina’s van verschillende 
kranten van verschillende landen.
De Volkskrant van 17 mei 
1940 meldt dat de Ca
pitulatie getekend is. Op 
diezelfde dag is Middelburg 
gebombardeerd. Een week 
later meldt de Middelburgse 
Courant (23 mei 1940) de 
capitulatie. De Deutsche 
Zeitung in die Niederlande 
van 12 september 1940 
doet be richt van de oorlog 
met foto’s van de aanval
len op Engeland. De PZMC 
(Provinciaalse Zeeuwse Mid
delburgse Courant) van 12 
november 1940 meldt de 
start van de wederopbouw van Middelburg. 
Van deze eerste periode van de oorlog zitten er 
53 kranten in de collectie. 

Er zijn 158 Zeeuwse kranten: De Zeeuw, de 
Vrije Zeeuw, de PZC en voorlopers (zoals 
PZMC), de Zeeuwse Stroom. Daarnaast zijn 
er 161 kranten die landelijk uitkomen of uit 
andere regio’s: het Volk, het Vrije Volk, Volk en 
Vaderland, Trouw, NRC, Ons Volk, Telegraaf, 
De Rotterdammer en de Thoolse Courant. 
Neutrale kranten, 8 Duitse kranten, 15 Engelse 
kranten, verzetsbladen en NSB materiaal, al
les samengepakt in een tijdlijn. Een schat aan 
informatie! Lekker wegduiken in de originele 
kranten, kopje koffie er bij, pen en papier en 
de dag kan niet meer stuk. Goed idee als je 
tijdens de Kerstvakantie even iets anders wilt.

Lekker grasduinen.
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Vanzelfsprekend en vergeten
In het laatste Polderhuis Blad stond een heel 
lijstje met bedankjes aan groepen en mensen 
die geholpen hadden met de opening van de 
Liberty Bridge. Wie daar niet tussen stonden 
waren de orkestleden van O.K.K., terwijl zij 
extra repetities hebben gehad, sommigen 
hadden zelfs een vrije middag genomen! Hun 
optreden was bovendien een cadeautje voor 
de opening. Hoe stom dat we zoiets dan ver
geten. O.K.K. en het Polderhuis werken al tien 
jaar samen. Op belangrijke momenten staan 
ze paraat en brengen wat extra kleur aan bij
zondere activiteiten zoals de opening van het 
museum, herdenkingen en de opening van de 
Liberty Bridge. Het gebeurt wel eens meer, 
dingen die vanzelfsprekend lijken, worden ver
geten omdat het zo ‘gewoon’ is. Sorry, en op 
deze plaats alsnog een DIK BEDANKT!

Oplossing Zoekpuzzel 
november
Abraham Caland werd geboren op 22 maart 
1789 en is overleden op 11 april 1869. Hij 
werd dus 80 jaar en 19 dagen oud. Ella van 
Rooijen, Dreefje 5 had het helemaal goed en 
krijgt de entreekaarten van het Zeeuws Mu
seum. De twee entreekaarten voor Neeltje Jans 
zijn gewonnen door Daan de Pagter.

“Kleed jezelf in Boerengoed”
Op maandagavond 10, 17, 24 en 31 januari 
2011 wordt de cursus “kleed jezelf in boeren
goed” weer gegeven door Koos Provoost en 
Loes Roelse in de ontmoetingsruimte van het 
Polderhuismuseum in Westkapelle.
Aanvang 
19.30 uur tot 
+ 21.30 uur.
De cursuskos
ten bedragen 
€ 25,00 incl. 
1 consumptie. 
Vrijwilligers van 
het museum be
talen € 20,00.

Je kunt je voor de cursus opgeven
Via de mail:
 expo@polderhuiswestkapelle.nl
Telefonisch bij Marjan Minderhoud:
 0118571691
Bij het museum van woensdag t/m zondag:
 0118570700 

Herdenking 1-11-2010

Autobedrijf
Erkend apk-keuringsstation!

Verkoop en reparatie van alle merken!
Gespecialiseerd in Opel en B MW !

Bedrijventerrein Molenweg 74, Zoutelande
Telefoon: 0118 - 56 12 76

Email: autooreel@kpnplanet.nl
Internet: www.autobedrijforeel.nl
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