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Het Finse schip de City of Benares strandt
op de Westkappelse zeedijk.
Het KNRM station in Westkapelle wordt
opgericht naar aanleiding van de City.
Het wipperkanon wordt in gebruik
genomen bij reddingswerk bij gestrande
schepen.
Boegspriet City wordt monument.
De KNRM Westkapelle viert het 100 jarig
bestaan met verschillende activiteiten.
Het wipperkanon is een museumstuk dat
incidenteel nog gebruikt wordt.

Drie gebeurtenissen, verschillend en toch
onlosmakelijk aan elkaar verbonden.
Wij gaan deze „verjaardagen‟ vieren op 11
november 2011.

Voor publiek
Een aantal onderdelen van het programma zijn
besloten, voor genodigden, maar een aantal
momenten zijn voor iedereen bedoeld:
11.15 uur:
Kranslegging ter gedachtenis aan de gestrande
City en de slachtoffers op de plek waar de City op
1-10-1911 is gestrand. Mocht het op 11 november
stormen, dan wijken we voor de kranslegging uit
naar de tuin van het museum, bij de boegspriet.
13.45 uur:
Onthulling boegspriet City, tuin Polderhuis
Vanaf de volgende dag (12 november) is in de
koffieruimte van het Polderhuis een wisselexpositie
te zien over deze drie aan elkaar verwante
thema‟s. De expositie is te zien tot en met de
eerste week van januari 2012.

Hulde
De KNRM is een belangrijke schakel tussen leven
en dood voor de mensen op zee en de
Westerschelde. In de afgelopen honderd jaar zijn
vele Wasschappelaars lid geweest van de KNRM.
Al deze mensen stonden/staan klaar voor de
medemensen in nood. Dat verdient een dikke
pluim!
Het bestuur, het management en de vrijwilligers
van het Polderhuis feliciteren de KNRM leden van
harte met dit bijzondere jubileum!

Expositie 100 jaar City,
wipperkanon en KNRM
In deze expositie (van 12 november t/m 8 januari
2012) komen meerdere zaken aan de orde.
Het eerste onderwerp van de expositie is de
stranding van de City of Benares op 1 oktober
1911. De stranding van dit schip luidde een nieuw
tijdperk in voor het reddingwerk op zee en op de
Westerschelde. Veel informatie over deze
stranding is te zien op de expositie. De restanten
van de City bleven 95 jaar lang op de
Westkappelse zeedijk liggen, tot de boegspriet
werd geborgen en verhuisde naar de tuin van het
museum. Het verhaal van deze berging, het
transport en de oprichting is in de expositie
opgenomen als een beeldverslag.
Het tweede onderwerp betreft het wipperkanon
dat in 1911 zijn intrede deed. Dit is een hulpmiddel
om een touw aan boord van een gestrand schip te
krijgen. Het kanon schiet met een kogel waaraan
een touw vastzit over het gestrande schip heen.
Het touw hangt dan over het schip heen. Met het
dunne touw kan een dikker touw worden
binnengehaald waaraan een reddingbroek
gehangen kan worden. Het wipperkanon is
inmiddels een museumstuk geworden en wordt
alleen nog gebruikt voor bijzondere gelegenheden
en op demonstratiedagen van de KNRM en/of het
museum.
Het derde deel van de expositie gaat over de
mensen van de KNRM. In 1911 kreeg Westkapelle
een eigen KNRM station. Het station werd en
wordt bemand door vrijwilligers. Het werken met de
KNRM is veelzijdig, avontuurlijk, soms angstig,
maar bovenal bevredigend. Spectaculaire
reddingsacties lukken alleen maar als er getraind
wordt, als de onderlinge band ijzersterk is. Op de
expositie is een beeldverslag te zien van diverse
acties en trainingen.
Alle drie reeds genoemde onderdelen hebben
samen één overeenkomst: strandingen!
Om die reden wordt de expositie aangevuld met
informatie en foto‟s van Wim Minderhoud, objecten
van particulieren en schilderijen van Bram
Dingemanse. Er is gekozen voor 4 andere
strandingen, naast de stranding van de City zelf.
14 maart 1957: de“Achilles”; 11 juli 1960: de “Pax”;
26 maart 1966: de “Benares” en op 3 maart 1977:
de “Riet”

Vrijwilligerswerk
Vrijwilligerswerk is er in alle soorten en maten.
Mensen redden kan bij de KNRM, maar bij het
Polderhuis bestaan er ook bijzondere taken
waarmee je iets kunt betekenen voor de
medemens. Vrijwilligerswerk is leuk om te doen. Je
kunt taken op je nemen die je fijn vindt of die een
uitdaging voor je zijn. Met vrijwilligerswerk kun je
anderen blij maken met jouw kennis en ervaring, je
kunt nieuwe dingen leren en jezelf ontwikkelen
voor taken die nu nog „onbereikbaar” lijken. Je
kunt er veel uren aan besteden of slechts een paar
uur. Maar in alle gevallen geldt hetzelfde: als
vrijwilliger ben je overal welkom. Sportclubs
wachten op enthousiaste mensen, verenigingen op
maatschappelijk vlak zoeken ook altijd mensen. Of
je nu collecteert voor de muziekvereniging, in de
kantine werkt op het sportveld, poetst bij de
KNRM, of suppoost bent in het museum, of
bestuurslid, ….. alle soorten vrijwilligerswerk
kunnen leuk zijn. Het moet gewoon bij je passen.

Niet dat ik al deze werkzaamheden zelf hoef te
doen, maar ik moet regelen dat ze uitgevoerd
worden en tegen zo laag mogelijke kosten. Ook
hiervoor staat een team van vrijwilligers ter
beschikking. Er gaan weken voorbij dat er niets te
klussen valt, maar er zijn ook momenten dat de
handen flink uit de mouwen moeten. Telkens als je
ziet dat er weer een klus is geklaard, geeft dat een
gevoel van voldoening. Je ervaart dan weer hoe
fijn het is dat er zo veel mensen zich vrijwillig willen
inzetten voor “ons” Polderhuis.”

Soorten taken
Grote spullen vervoeren van en naar Polderhuis
Hand en spandiensten expositie materialen
Hand en spandiensten klussen
Hand en spandiensten tijdens evenementen
Kleine spullen vervoeren van en naar Polderhuis
Kleine klussen tussendoor
Ramen afspuiten
Schorten en beukjes wassen, strijken, repareren
Inventariseren boeken winkel 1x per maand
Tasjes maken van schortenstof

Vacatures met je handen werken:
In het Polderhuis zijn veel vrijwilligers en er komen
regelmatig nieuwe mensen bij. Elk jaar opnieuw
kunnen mensen inschrijven voor taken. Inmiddels
hebben veel mensen vaste taken die ze willen
blijven doen. Maar er zijn ook mensen die wel eens
willen wisselen. Sommige vrijwilligers stoten een
taak af, anderen nemen er weer iets bij. De
ingeschreven vrijwilligers krijgen deze maand een
formulier waar alle taken op staan, daar kunnen ze
dan uit kiezen. We weten inmiddels van een aantal
vrijwilligers dat zij hun takenpakket willen
aanpassen. Dat betekent voor het museum dat we
nu moeten gaan kijken naar nieuwe mensen.
We geven u hier voorbeelden van vrijwilligerswerk
bij het Polderhuis.
Mensen met veel tijd, mensen met weinig tijd. We
hebben taken voor 1 maal per maand 3 uur tot
taken die elke week kunnen voorkomen. Maar we
passen het altijd aan, aan de wensen van de
vrijwilliger.

Met je handen
werken
We laten eerst even een vrijwilliger aan het woord:
Adri Dominicus:
“Mijn vrijwilligerstaak staat te boek als “klus
coördinator”. Dit houdt in dat ik er voor moet
zorgen dat als er iets stuk is, dit weer gemaakt
wordt. Van een kapotte deurkruk tot het
verplaatsen van de balie. Van een verstopte afvoer
tot het repareren van lekkages. Maar ook als dat
gevraagd wordt, meedenken met het bestuur over
eventuele technische wijzigingen.






Twee muren behangen (maart)
Muren schilderen (maart)
Deur(en) lakken (maart)
Poetsen: 1 maal per maand een ochtend
in een gezellig team

Met mensen
werken

We laten eerst even een vrijwilligster aan het
woord:
Rien van der Welle (62 jaar)
“Sinds vier jaar ben ik als vrijwilligster betrokken
bij het Polderhuis. Ik help ongeveer 2x per maand
een middag ter ondersteuning in de
ontmoetingsruimte en op het terras, soms bij
evenementen extra. Ik heb totaal geen horeca
ervaring maar je bent nooit te oud om iets nieuws
op te pakken. Ook denk ik mee over de
winkelproducten en ik zit in de marketinggroep.
Daarnaast help ik bij de reizende expositie en
verzorg, samen met het IVN en Staatsbosbeheer,
rondleidingen in het natuurgebied. Het vergt
allemaal niet heel veel tijd en je kunt elk jaar
opnieuw bekijken of het inpast in je eigen andere
activiteiten.”

Soorten taken
Baliewerk door de week
Baliewerk in het weekend
Bediening horeca
Bediening terras (zomer, middagen)
Bediening grote groepen
Bedienen op de evenementendagen

Keukenwerkzaamheden
Suppoost Museum
Rondleider Museum
Rondleidingen door het dorp
Rondleidingen en spelleiding kindergroepen
Gidsen op de bus voor groepsreisjes (circa 1 uur
over Walcheren)

Vacatures met mensen werken:





Baliewerk: regelmatig een dag, middag
of ochtend. Werktijd in overleg
Rondleiding geven op de dijk, vertellen
over dijkwerk en de inundatie
Rondleidingen geven voor groepen van
school
Terrasbediening, meestal in de
middaguren

Met taal en
cijfers werken,
computerwerk
We laten eerst even een vrijwilligster aan het
woord:
Marloes Gutteling (28 jaar)
“Sinds anderhalf jaar zit ik in de
marketingwerkgroep en ook houd ik de website
van het Polderhuis bij met het plaatsen van
evenementen, teksten en nieuwsberichten. Een
ideale vrijwilligersfunctie, want ik woon in Breda en
ben niet zo heel vaak meer in Westkapelle. De
website kan ik overal beheren en voor de
marketinggroep komen we eens in de 2-3
maanden bij elkaar voor overleg en de rest gaat
per e-mail! Ik vind het leuk om, ondanks de
afstand, toch betrokken te kunnen zijn bij mijn
geboortedorp en alle mooie en leuke dingen die
het Polderhuis doet.”

Soorten taken
Redactiewerk Polderhuis Blad
Vertaalwerk Duits/Engels
Werkzaamheden voor bijhouden website
Ned. teksten nakijken
Typewerk
4x per jaar puzzel maken Polderhuisblad
Administratie foto databank
Administratie materialen databank

Met evenementen
werken

We laten eerst even een vrijwilligster aan het
woord:
(Chantal Pouwelse, 18 jaar)
“Wie kent ze niet, de Woensdag Westkapelle
dagen? In het zomerseizoen staat de woensdag
bekend als dé evenementendag. Tijdens het
afgelopen seizoen heb ik weer als vrijwilligster
geholpen bij enkele van deze dagen. Ik sta vaak bij
een kraam om spullen te verkopen, bijvoorbeeld
mijn zelfgeknoopte armbandjes (opbrengst voor
het Polderhuis). Maar ook bij spelletjes voor
kinderen of de snoepwijzer kun je me tegenkomen.
Afgelopen seizoen ben ik ook nog kinderen aan
het schminken geweest! Met het vrijwilligerswerk
bij het Polderhuis kan ik mijn creativiteit kwijt en
draag ik mijn steentje bij aan de organisatie van
evenementen voor toeristen maar zeker ook voor
de Wasschappelaars. Een leuke combinatie!”

Soorten taken
Programma‟s verzinnen
Hand en spandiensten tijdens evenementen
Helpen bij activiteiten voor kinderen
Kraam bemannen van het Polderhuis elders in
Westkapelle
Werkzaamheden jaarlijkse herdenking op 1-11
Coördinatie herdenking in de tuin en bij kerkhof
Administratief werk rond de herdenking

Vacatures Evenementen






Coördinatie 1 themadag Woensdagfee
Westkapelle
Op een of meer woensdagen meehelpen
met de evenementen in het dorp, hand
en spandiensten
Op een of meer woensdagen meehelpen
met de evenementen: activiteiten voor
kinderen
Op een of meer woensdagen meehelpen
met de evenementen, bediening en
winkel

Voor in de agenda:

Vacatures PC werk





Geschiedenis: verhalen van mensen
gebruiksklaar maken voor in het
museum (dit kan ook thuis gedaan
worden)
Beheer: museumobjecten bekijken,
beschrijven en opruimen in het depot
Computerwerk: invoeren van informatie
in computerbestanden

Zaterdag 10 maart 2012 vanaf 13.00 uur een
leuk winterfeest op de Markt en in Herrijst,
mét de Senior Kamerveiling waarvoor de
opbrengst weer voor het museum is. In het
volgende Polderhuisblad leest u er alles over,
maar zet het maar vast in de agenda en/of op
de kalender!!!!

Informatie vrijwilligerswerk
Heeft u belangstelling voor een van de genoemde
vacatures, neem dan contact op met het
Polderhuis. U / je mag ook dit formulier invullen en
in de brievenbus doen. U / je wordt uitgenodigd
voor een gesprekje om te kijken wat we met elkaar
kunnen.
 U / je krijgt eerst een gesprekje
 U / je kiest en doet de dingen die u / je leuk
vindt
 U /je bepaalt zelf hoeveel tijd er in gaat
 U / je mag nee zeggen
 U / je wordt ingewerkt
Sommige werkzaamheden vragen een grotere
tijdsinvestering omdat ervaring en routine
belangrijk is. Maar we kunnen rustig beginnen en
opbouwen. Wat u / je nu nog niet kunt, dat is te
leren! Ook daar helpen we bij.
Telefoon: 0118 570700
info@polderhuiswestkapelle.nl

Nieuwe vrijwilliger?
Ben je nieuw en je zoekt iets te doen?
Misschien zie je op deze lijst iets van je
gading.

Alle leeftijden
We hebben geen leeftijdsgrens voor
vrijwilligers. Mannen, vrouwen, jong, oud,
Wasschappelaars, nieuwe inwoners,
Iedereen is welkom om mee te doen.

Digitale nieuwsbrief
Als je onze digitale nieuwsbrief wilt
ontvangen, stuur dan een email naar ons toe.
info@polderhuiswestkapelle.nl


Inschrijving vrijwilligerswerk
Polderhuis 2011-2012
Naam: …………………………………………
Adres:………………………………………
Woonplaats:……………………………………
Telefoon:…………………………………………
Email:……………………………………………
De taken op deze lijst, zijn de taken waarvoor we
steeds nieuwe mensen kunnen gebruiken.
Kruis aan waar u belangstelling voor hebt.

Vervolg algemeen
 Foto‟s maken materialen voor databank
 Winkelproducten verzinnen en/of maken
 Speur- en speltochten maken voor kinderen

Evenementen Polderhuis
 Programma verzinnen
 Hand en spandiensten tijdens evenementen
 Helpen bij activiteiten voor kinderen
 Bedienen op de evenementendagen

Evenementen Woensdag Westkapelle
 Coördinatie 1 themadag Woensdag Westkapelle
 Kraam bemannen elders in Westkapelle
 Helpen bij activiteiten voor kinderen

Regelwerk
 Administratie foto databank
 Administratie materialen databank
 Coördinatie demonstraties oude ambachten
 Subsidies, fondsen en sponsors binnenhalen

Met mensen

Werkzaamheden jaarlijkse herdenking
1-11
 Coördinatie herdenking in de tuin en bij kerkhof
 Administratief werk rond de herdenking
 Hand en spandiensten

 Baliewerk
 Bediening horeca
 Gidsen op de bus groepsreizen
 Keukenwerkzaamheden
 Rondleider Museum
 Rondleidingen door het dorp
 Rondleidingen en spelleiding kindergroepen
 Suppoost
 Terrasbediening, zomermiddagen

Nieuwe taken:

Algemeen

Telefoon: 0118 570700
info@polderhuiswestkapelle.nl

 Folders/affiches rondbrengen op Walcheren
 1 maal per maand een ochtend poetsen
 Redactiewerk Polderhuis Blad

 Beheer: museumobjecten bekijken, beschrijven
en opruimen in het depot.
 Geschiedenis: verhalen van mensen
gebruiksklaar maken voor Memories to Share (dit
kan ook thuis gedaan worden).
 Rondleiding geven op de dijk, vertellen over
dijkwerk en de inundatie.

