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Senior Kamerveiling
Op 3 maart jl. hadden we de Dijkwerkersdag, 
een dag met allerlei leuke activiteiten voor jong 
en oud. Wat hebben we allemaal genoten.

Er werd zelfs geschaatst in een t-shirt in een 
warm zonnetje. De Senior Kamerveiling heeft 

het fantatische bedrag van 
€ 9.055,00 opgebracht 
ten behoeve van het 
Polderhuis. Dit mede dank 
zij Adrie Roelse en Jeroen 
de Witte, Notaris Sauer en 
Oonk, en de veilingmees-

ters René Molenaar en Jordy Conté.

Wij willen iedereen bedanken voor dit prach-
tige cadeau: bedrijven die prijzen en diensten 
als kavels aanboden, de mensen die de kavels 
kochten, de vele vrijwilligers

van die dag van verschillende organisaties en 
verenigingen, de donatie van OKK, de bezoe-
kers en iedereen die we nu vergeten. 

2011 
Het jaar 2011 was voor het Polderhuis een 
prima jaar. Het museum trok ruim 19.000 
bezoekers (museumbezoek en bezoekers van 
de gratis exposities). Door de evenementen 
werden er nog méér mensen bereikt, alle 
woensdagen in de zomer waren druk bezocht. 
Dank zij de samenwerking van verenigingen, 
ondernemers en vrijwilligers van het Polderhuis 
zijn het fantastische woensdagen geweest. Een 
succesformule! Het evenementengeld van het 
Polderhuis werd gekoppeld aan de sponsoring 
van de ondernemers. Hierdoor was het finan-
ciële draagvlak wat breder, de kosten werden 
verdeeld. Verenigingen die actief deelnamen in 

de organisatie kregen ver-
volgens een vergoeding voor 
hun diensten. 
Het komend jaar werken 
we weer op dezelfde manier 
samen: ondernemers, vereni-
gingen en het Polderhuis.

Toppers 2011
Zonder er een 1e of 2e plaats aan te koppelen, 
willen we hier even terugkijken naar een paar 
absolute hoogtepunten. 
•	 NL	Doet	in	maart:	ambtenaren	van	de	ge-

meente Veere hielpen met het bestraten van 
de groenstrook naast het Polderhuis en het 
schilderwerk op het terras.

•	 Karakterpop	dijkwerker	Sacheus	komt	in	het	
Polderhuis, gekocht van de gelden van de 
vorige Kamerveiling in 2010.

•	 Bomruiming	van	de	1000	ponder	gevonden	
in de Wasschappelse zeedijk.

•	 Afronding	herdenkingsplek	in	de	tuin	van	
het museum door de museumdijk. 

•	 Realisering	van	het	boek	“Het niet vertelde 
verhaal van 44”, samengesteld door Ada van 
Hoof. Tussen eind september 2011 en begin 
januari 2012 zijn er ruim 1000 verkocht.

•	 Herdenking	in	november	2011	in	de	aanwe-
zigheid	van	een	filmploeg	van	de	BBC.	

NL Doet: Gratis entree + 
koffie voor 65+ 
Zaterdag 17 maart worden 65 plussers verwend 
in het Polderhuis. We bieden gratis entree met 
een kop koffie of thee 
aan in het kader van het 
landelijke vrijwilligers-
weekend	NL	Doet.	Laat	u	
verwennen, een gemeen-
teraadslid bedient u en 
doet de afwas.
Dit aanbod geldt voor 
zaterdag 17 maart van 
14.00 tot 16.00 uur in 
het Polderhuis.

Het Polderhuis is tot en met 
1 april op maandag en dinsdag 

gesloten en de andere dagen open 
van 11.00-17.00u.

Vanaf 1 april zijn we weer 
alle dagen open van 10.00-17.00u.

( 0118 570700 
info@polderhuiswestkapelle.nl
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Vaste expositie 2011-2012
Om het museum aantrekkelijk te houden en 
herhalingsbezoeken te stimuleren willen we dat 
jaarlijks één tentoonstellingseiland in de vaste 
opstelling wordt vernieuwd. Daarbij wijzigt niet 
het thema maar wel de presentatie. In 2011 
zijn diverse panelen vervangen, het themavak 
de	Bendes	is	aangepakt	en	diverse	panelen	
bij	de	Bevrijding	zijn	vervangen.	De	museum-
werkgroep denkt voor 2012 aan de volgende 
wijzigingen: vervangen eiland Wederopbouw 3 
door Ambonezenkamp en Dijkverzwaring 1988; 
aanbrengen ‘watervloer’ bij de kano en boven 
bij maquette heistelling; deels wijzigen eilanden 
De Oorlogsjaren en Verdwaalde Gasten; nieuwe 
wapenvitrine en diverse kleinere aanpassingen. 
En niet te vergeten het tentoonstellen van een 
model van HMS Hood.

Model gevechtskruiser 
HSM Hood
Gevechtskruisers waren grote schepen, ge-
bouwd in de eerste helft van de 20e eeuw. 
Ze werden ontwikkeld in het eerste decen-
nium van de eeuw als de opvolger van de 
pantserkruiser. Ze waren in grootte en kosten 
vergelijkbaar met een slagschip, maar terwijl ze 
doorgaans gebruikt werden met dezelfde grote 
kaliber bewapening als een slagschip, een ge-
vechtskruiser was minder goed bewapend en 
beschermd in ruil voor snelheid. 

We hebben sinds kort een groot model van 
deze kruiser in het museum staan. Een pracht-
exemplaar en een verrijking voor het museum. 
De kruiser is voor langere tijd uitgeleend aan 
het	Polderhuis	door	Heijmans	Bouw	Zeeland	
uit Grijpskerke. De overdracht hiervan was op 
9 maart ’s middags.

Voor kinderen én volwassenen is het een mooi 
kijkspel. Het verhaal van de landing gaat meer 
tot de verbeelding spreken als je de Hood als 
voorbeeldtype gebruikt voor de slagschepen 
die hier in 1944 voor de kust lagen. Door de 
grootte (vitrine 3 meter breed) is het een blik-
vanger, ook van buitenaf te zien.

Rabobank Clubkas Campagne
Vanwege het overweldigende succes heeft Ra-
bobank	Walcheren/Noord-Beveland	besloten	
ook dit jaar de Rabobank Clubkas Campagne 
in te zetten. Het te verdelen budget is zelfs 
verhoogd naar € 150.000. Met deze campag-
ne bepalen alle 22.500 leden van Rabobank 
Walcheren/Noord-Beveland	de	hoogte	van	de	
bijdrage aan de deelnemende clubs, door het 
uitbrengen van hun stem.

Breng uw stem uit!
Ook dit jaar kunt u weer op het Polderhuis 
stemmen. Vorig jaar hebben we het geld van 
de Rabobank onder andere voor de evene-
menten voor het dorp gebruikt. Alle 22.500 
leden	van	Rabobank	Walcheren/Noord-Beve-
land mogen stemmen. De brief met de unieke 
stemcode valt eind maart op de mat van alle 
Rabobank-leden. Stemmen is mogelijk via 
www.rabobank.nl/wnb van maandag 2 april 
t/m woensdag 11 april.

Koffie stempelkaart
Sinds enige jaren hanteren we in het Polder-
huis een stempelkaart voor koffie en thee voor 
vaste bezoekers, vrijwilligers en donateurs. 
De kaart telt 10 stempelvakken en kost voor 
vaste bezoekers € 15,00 (gemiddelde prijs voor 
gewone koffie/thee is dan€ 1.50 per kopje). 
Vrijwilligers en donateurs betalen slechts  
€ 12,50
Wanneer een stempelkaart vol is kan deze 
worden ingeleverd. Twee maal per jaar wordt 
er een volle kaart getrokken. De eigenaar krijgt 
dan als beloning een nieuwe stempelkaart. 
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Ergens gelezen
We beginnen dit nummer met allerlei ingezon-
den stukken van trouwe lezers. Sommige stuk-
jes die over Westkapelle gaan, zijn in de oude 
taal geschreven. Ergens gevonden, ergens 
gelezen,	nu	in	het	Polderhuis	Blad.

Lezer,	C.A.	Schijve,	stuurde	twee	bijdragen	
voor de rubriek “Ergens gelezen”

Uit: Tegenwoordige Staat der Verenigde  
Nederlanden
Isaak Tirion te Amsterdam 1753
“De Stad Westkapelle is nog wel redelijk groot 
in haaren omtrek, doch, door ’t verval van alle 
Scheepvaart en Neeringe, slegt bebouwt is nooit 
bewald geweest; maar wel het oude en nu 
verdronken Westkapelle, volgens de afbeeldinge 
daarvan door Smallegange gegeven. De Inwo-
ners generen zich alleen met het werken aan 
den	Dijk	of	met	den	Landbouw.	De	Regeering	
bestaat	uit	één	Baljuw,	twee	Burgemeesteren,	
vyf Schepenen en eenen Sekretaris. Het Wapen 
der Stad is een blaauw Veld, belaaden met drie 
naast	den	anderen	staande	Zilveren	Burgten	met	
Gouden Oppertransen. De geleedre Mattheus 
Galenus,	Leeraar	in	de	Godgeleerdheid,	grond-
legger der Theologische Faculteit en Kanselier der 
Akademie te Douai in de Godgeleerdheid, een 
Man door veele geleerde Werken vermaard, is te 
Westkapelle gebooren.”

Uit: Aardrijkskundige beschrijving der  
Provincie Zeeland
Gebroeders Abrahams te Middelburg 1845
“Westkapelle, aan de Noordzee, drie uren 
westelijk van Middelburg, plagt eertijds eene 
aanzienlijke koopstad te zijn. Dan de aanvallen 
der zeeën en het verschuiven der duinen heb-
ben die oude plaats bijna geheel weggespoeld 
of onder zand begraven. Het tegenwoordige 
Westkapelle ligt meer landwaarts in, en is een 
groot dorp met 1849 inwoners, die meestal hun 
bestaan vinden in het dijkwerk en den landbouw. 
Het Stadhuis prijkt met eene arduinsteenen, op 
pilaren rustende frontespice. Nadat de oude kerk, 
die buiten het dorp stond, voor eenige jaren was 
afgebrand, heeft men binnen het dorp eene 
nieuwe kerk gebouwd. Op den toren der oude 
kerk, een hoog en zwaar gebouw, heeft men een 

prachtig kustlicht geplaatst, hetwelk verscheide-
nen mijlen in zee kan gezien worden, het is een 
zestienzijdige metalen lantaarn, aan de landzijde 
gesloten, maar aan den zeekant doorzigtig. 
Vijftien uitmuntende engelse lampen branden 
in dezelve. Nog eene bijzonderheid van belang 
alhier is de Westkappelsche dijk, een meesterstuk 
van menschelijk vernuft. Hij vergoedt het gemis 
der verstoven duinen, is 4700 ellen lang, en kost 
jaarlijks 75,000 gulden aan onderhoud. Aan de 
zeezijde is deszelfs helling schier onmerkbaar, 
waardoor de kracht van het water zeer vermin-
derd en de dijk des te vaster geperst wordt. Tot 
Westkapelle behoort Poppekerke, eertijds een 
dorp, waarvan nog een overblijfsel der kerk 
aanwezig is.”

Piet	Bimmel,	een	andere	lezer	van	het	Pol-
derhuis	Blad,	stuurde	ons	een	kopie	van	een	
pagina uit de Franse Encyclopédie par l’Image 
(beeldencyclopedie).

Uit: Franse encyclopedie
Het was een kopie uit het deel Zee, van 
Uitgeverij Hachette Parijs (nog steeds num-
mer één van de grootste in Frankrijk). Deze 
encyclopedie verscheen in het 2e trimester van 
1925. In het hoofdstuk Hoe de mens tegen 
de zee strijdt staat een foto van twee mannen 
op onze bekende dijk. Daarbij het bijschrift: 
“De dijk van Westkapelle, aan de kust van het 
eiland Walcheren (Holland) is gemaakt van 
stenen en dikke, stevige palen; de bouw van 
deze dijk, juist in een streek waar geen steen-
groeven en bossen zijn, betekent een enorm 
werk; de dijk beschermt het lage gelegen land 
tegen het binnendringen van het water.”
Onze dijk was al vroeg bekend. 

Adriaan Virulystraat 19
4361 GA Westkapelle
Mob: 06 53170380
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Een van de bezoekers laat op de website 
een reactie achter in het gastenboek:
Zelfs een Doemboerger als ik is trots op 
deze website! Tussen Domburg en Was-
schappel bestaan immers meer overeen-
komsten dan verschillen.
Steeds vaker denk ik dat Westkapelle het 
enig overgebleven echte centrum is van de 
Zeeuwse cultuur, en deze website beves-
tigt die gedachte maar weer eens.
De inhoud is erudiet en zorgvuldig geko-
zen, het fotowerk is fraai, er zit humor in, 
en de vormgeving is aangenaam voor het 
oog. Ik wou dat Domburg zo’n website 
had. Maar dat kan weer niet omdat - 
eerlijk - de tradities, de taal, het historisch 
besef en de Zeeuwse architectuur beter 
bewaard en gekoesterd blijven in Wassch-
appel dan in Doemboerg.
Belangrijker	echter	nog	dan	de	puur	lokale	
waarde van deze website, is dat het een 
eerbetoon is aan een eiland dat we al-
lemaal diep in ons hart koesteren. Een 
eiland dat maar al te vaak wordt onder-
gesneeuwd in het Middelburgse en het 
algemeen Zeeuwse geweld, en dat is: het 
oude land Walcheren. Ik bedank de Stich-
ting Cultuurbehoud Westkapelle voor dit 
monumentale werk,

Cees Maas

De een heeft wat – 
de ander weet wat
Stichtingssecretaris Ko Gabriëlse (65) weet dat 
er nog veel briljantjes uit het verleden zijn op 
te rakelen. De geschiedenis van Westkapelle 
boeit hem al sinds zijn veertiende. “Niet dat ik 
er dag en nacht mee bezig was. Maar dankzij 
de verhalen van mijn grootouders en anderen 
die de oorlog hadden meegemaakt, kreeg ik 
steeds meer interesse”. En zo verzeilde hij als 
vanzelf in deelgebieden van de cultuur en de 
geschiedenis van Westkapelle, waaronder die 
van de klederdracht. 
Het waren de verhalen van Gabriëlse en die 
van anderen die de stichting gebruikte om ver-
werkt een vaste plaats op de weblog te krijgen. 

www.westkapellecultuurbehoud.nl

Wie wat bewaart…
Het is algemeen bekend gegeven: wie wat 
bewaart die heeft wat.	Bovenstaande	stukjes	
van de rubriek Ergens gelezen zijn gelukkig 
goed bewaard gebleven. Het museum zit vol 
voorwerpen en foto’s en verhalen die goed 
bewaard zijn en voor de toekomst bewaard 
blijven. Stichting Cultuurbehoud Westkapelle 
spaart en bewaart ook. Wat dat betreft is deze 
Stichting op tijd begonnen met het vastleggen 
en bewaren van het verleden. Op hun website 
is een heleboel te vinden.
We vonden dat het eens tijd werd om op de 

spotlight er op te 
zetten. Ad Han-
neman, nieuwe 
vrijwiliger voor het 
Polderhuis	Blad,	
sprak met een paar 
bestuursleden van 
Stichting Cultuur-
behoud Westka-
pelle.

Reacties nog wat magertjes
Hoewel de website van de Stichting Cultuur-
behoud Westkapelle (SCW) ‘op een behoorlijk 
niveau’ wordt genoemd, wachten nog talrijke 
historische schatten op een plaatsje. Het aantal 
op de website getoonde foto’s en illustraties is 
met	zeshonderd	nog	maar	op	de	helft.	Buiten	
dat beeldmateriaal liggen nog diverse te be-
werken teksten in de lades van het stichtings-
bestuur. Het aantal reacties op en de bezoeken 
aan de site zijn niettemin wat magertjes.
De bezorgers van de Westkappelse geschiede-
nis op internet, Ko Gabriëlse en Jan Kaland, 
wuiven superlatieven als ‘een huzarenstukje’ 
van de hand. Niettemin geven ze toe met 
een minimum aan mankracht de site pakweg 
anderhalf jaar geleden ‘tot tevredenheid’ te 
hebben gelanceerd. “In het begin hadden we 
veel belangstelling”, zegt Jan Kaland (62). 
“Er waren dagen met wel vijfhonderd hits”. 
Dat aantal is inmiddels gedaald. “Het zou ook 
mooi zijn als mensen wat in ons gastenboek op 
de site zouden schrijven. Mag van alles zijn”. 

Uiteraard 
binnen 
het toe-
laatbare, 
voegen 
Gabriëlse 
en Kaland 
er aan 
toe.

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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Jan Kaland zegt dat het verzamelen gestaag 
ging. “Je praat wat met mensen. De een heeft 
wat of een ander weet wat. En zo komt er op 
gegeven moment van alles binnen”. De op-
brengst was bloemrijk. “Veel mensen hadden 
materiaal	in	huis.	Brieven,	foto’s,	officiële	akten	
en van alles wat. We kregen heel wat schoen-
dozen met bruikbare spullen”. Zoveel, dat de 
site nog lang niet af. “Regelmatig wordt de 
site aangevuld en bijgewerkt”.
De Stichting Cultuurbehoud Westkapelle be-
staat	uit	zes	leden.	Behalve	onderzoek	voor	de	
site houdt zij zich onder meer bezig met de in-
standhouding van de klederdracht, die dan ook 
kan worden gehuurd voor officiële bijeenkom-
sten. Ko Gabriëlse en Jan Kaland benadruk-
ken dat ook een archeoloog actief is binnen 
de stichting. De site bevat de hoofdstukken 
Geschiedenis, Cultuur, Oorlog, Zeedijk, Genea-
logie,	Beeldenbank	en	Gastenboek.	De	site	is	
gelinkt aan het Polderhuis, de gemeente Veere 
en	de	Stichting	VerBEELDing	Charley	Toorop.	
De website is te vinden via 
www.westkapellecultuurbehoud.nl”.

Lekker op de boterham
De jamwedstrijd op de Pompoenendag 2011 
was gewonnen door Jacodine Minderhoud 
door haar potje ‘pittige aardbeien -rabarber-
jam’. Het recept had u nog te goed.

“Hier het recept voor 4-5 potjes:
– 700 gram aardbeien,gehalveerd
– 500 gram rabarber in stukjes
– 2 rode pepers, in de lengte door midden en 

de zaadlijsten verwijderd
– sap van 1 citroen
– 600 gram geleisuiker

Vermeng de aardbeien 
met de rabarber en 
voeg de geleisuiker 
toe. Voeg de rode 
pepers in grote stuk-
ken toe, zodat je ze 
er makkelijk uit kunt 
pakken na het koken. 
De rode peper en de 
citroensap door het mengsel scheppen en afge-
dekt 2 uur laten trekken. Daarna aan de kook 
brengen en 4-5 minuten laten pruttelen. Vervol-
gens alle stukken rode peper er uit halen en de 
jam in schone potjes doen, ze goed sluiten en op 
de kop laten afkoelen.
Ik hoop dat er volgend jaar veel inzendingen zijn, 
mocht er weer een jamwedstrijd komen. Zelf 
heb ik al weer een idee voor een heerlijke jam. 
Hartelijk bedankt voor de leuke prijs die ik mocht 
ontvangen. We hebben in de herfstvakantie 
heerlijk pannenkoeken gebakken met de mix van 
Brasser’s	molen,	de	Zeeuwse	appelschenkstroop	
en de aardbei-peren-appelstroop er op.
Groetjes, Jacodine Minderhoud

De webshop is online 
Verschillende producten uit onze museum-
winkel zijn nu eenvoudig te bestellen. Voor 
mensen die niet in Westkapelle wonen: neem 
snel een kijkje en bestel vanuit uw luie stoel! 

Walcherse Waterpareltjes
In het kader van het Zeeuws jaar van het 
water werken we samen met de KNRM, IVN 
Walcheren, Staatsbosbeheer Midden Zeeland, 
Waterschap Zeeuwse Stromen, Project Zeewe-
ring en de 
Wandelvereniging de Vrolijke Tippelaars in het 
programma Waterpareltjes.
Op de website www.jaarvanhetwater.nl kunt 
u het programma aanbod in de hele provincie 
vinden. Daar zijn ook de activiteiten te vinden 
van Waterpareltjes.
De genoemde organisaties besteden in 2012 
aandacht aan het gegeven dat Walcheren 
niet alleen omringd is door water, maar ook 
prachtige water natuurgebieden achter haar 
dijken heeft, als direct gevolg van de inundatie 
in 1944. We kijken terug, we kijken naar nu en 
we kijken vooruit. We doen dat met een aantal 
Waterpareltjes.

Inundatie
Walcheren is eind 1944 geïnundeerd door 
de dijken in oktober 1944 op vier plaatsen te 
bombarderen zodat de dijken braken en het 
zeewater binnenstroomde. 
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Het resultaat 
was de uiteinde-
lijke bevrijding 
van Walcheren 
op 8 november 
1944 waardoor 
de haven van het 
inmiddels be-
vrijdde Antwerpen 
bereikbaar werd. 
Het was de inzet 

van de bevrijding van Europa. Het directe ge-
volg voor Walcheren was een jaar lang zeewa-
ter. Stukken land die uitgeschuurd werden met 
het getij eb en vloed, planten die afstierven, 
mensen en dieren die een ander heenkomen 
moesten zoeken. 

Krekengebieden
Bij	alle	vier	de	dijkgaten	bleef	een	krekenge-
bied achter. Deze kreken zijn levende monu-
menten die herinneren aan het einde van de 
Tweede Wereldoorlog. Het zijn ook verrijkin-
gen voor Walcheren geworden en ze kunnen 
nu ook rustig worden aangemerkt als Natuur-
monumenten. 

Deltaplannatuur
Nadat in februari 1953 bij de grote waters-
noodramp	grote	delen	van	Zeeland	en	Brabant	
onder water kwamen te staan besefte men 
meer en meer dat we op een kwetsbare plek 
zitten in Zeeland. De betrouwbaarheid van 
de zeeweringen werd steeds belangrijker. Het 
Deltaplan gaf Zeeland een ander aanzien, 
Walcheren kreeg sterkere dijken en werd beter 
bereikbaar. Westkapelle leverde opnieuw een 
stukje dorp in. Op watergebied wijzigde veel. 
Door het Deltaplan ontstond het Veerse meer, 
de Oosterschelde werd afgesloten evenals de 
Grevelingen. 
De watercultuur veranderde.

Compensatienatuur
Met het oog op morgen kwam eind vorige 
eeuw opnieuw verandering in de kijk op zee-
wering. Het project Zwakke Schakels zorgde 
voor wijzigingen in landschap, woonbestem-
ming en recreatiegebruik. Ter compensatie 
werden nieuwe natuurgebieden aangelegd 

zoals het nieuwe 
Vroon ten noorden 
van Westkapelle. 

Het Walcherse 
water staat niet 
stil, het is voortdu-
rend in beweging. 
Het verleden, het 

heden en de toekomst lig-
gen in elkaars verlengde. 
Wat we nu doen met de 
waterhuishouding is de ge-
schiedenis van morgen. We 
staan daar bij stil in 2012 
door allerlei activiteiten: 
leren, kijken, beleven, doen.

Waterpareltjes: Informatie en beleving
Op 11 mei plaatsen we QR- codes in de 4 kre-
kengebieden waarmee men via de telefoon de 
informatie kan downloaden over het kreekgebied 
waar men zich dan bevindt (plattegrond met 
wandelroute, tekst, foto’s, getuigenverhaal). 
Op dezelfde dag komt de gratis A3 folder uit 
over de 4 kreekgebieden met wandelroutes, 
basisinformatie en foto’s. In alle 4 de gebieden 
worden regelmatig wandelingen en fietstoch-
ten aangeboden. Een tweetal lezingen staan 
ook nog op het programma.

Waterpareltje Expositie 1
6 april tot en met 24 juni: expositie “Water, 
vriend en vijand” laat zien dat het water zowel 
vriend als vijand is voor de mensen die op 
Walcheren wonen. De foto’s laten de ontwik-
kelingen zien van de periode 1923 tot en met 
2011.	Luchtfoto’s	worden	gecombineerd	met	
bijzondere beelden van bedreigingen, vernieti-
ging, herstel, plezier, genot en schoonheid. Na-
tuurlijk is er ruimte voor de periode Inundatie 
1944-1945. We besteden in de expositie ook 
aandacht aan de RAF piloot die de luchtfoto’s 
maakte in 1945 én de luchtfoto’s van Keulen, 
gemaakt op dezelfde vlucht. 

Waterpareltje Expositie 2
29 juni tot en met 2 september: expositie 
“Water, het gezicht van de zee”
Al sinds zijn vroegste kinderjaren komt de Duit-
se Fotokunstenaar Johannes Gramm regelmatig 
naar de Noordzee, naar Westkapelle. Het zicht 
op het wijds water en landschap is hem net zo 
vertrouwd als zijn vaderland. In zijn fotografisch 
werk brengt hij met behulp van zijn foto- en 
montagetechniek een ideaalbeeld van de steeds 
veranderende we-
reld: het spel van het 
licht op de golven, 
het door de stroming 
gevormde strand, de 
stilte over het water 
in de nacht die 
doorbreekt en het 
altijd nieuwe zicht 
op de verre horizon 
die zich laat zien of 
verbergt.
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Waterpareltje Expositie 3
5 november tot en met 6 januari 2012: ex-
positie “Walchers water”. Een foto expositie 
waarin u alle waterpareltjes van Walcheren 
kunt bekijken. De expositie wordt tegelijkertijd 
op meerdere locaties gehouden. Als u de hele 
expositie wilt zien moet u dus ‘expo shoppen’ 
tussen de verschillende plaatsen.

10 jaar zangavond 
Zing maar mee
Het is bijna niet te geloven, maar 10 jaar 
geleden, op 24 januari 2002, werd de eerste 
zangavond gehouden.
Tien jaar later zijn de Zangavonden nog steeds 
druk bezochte gezellige bijeenkomsten in lo-
kale gelegenheden. Het Koffiehuis en hotel de 
Valk zijn inmiddels door ruimtegebrek afgeval-
len.	Maar	het	Kasteel	van	Batavia,	de	Fontein,	
Herrijst en het Jeugdgebouw Moriakerk bieden 
elke keer opnieuw ruimte aan een grote groep 
mensen die ‘ouwewesse’ zingen onder begelei-
ding van Piet van Rooijen Sr. en Jo Theune met 
accordeon. Het aantal mensen varieert tussen 
de 100 en 120 mensen. Er zijn meerdere avon-
den (soms ook middagen) per jaar waarvan 
één op Koninginnedag, met wel 250 tot 300 
mensen. Na afloop van elke avond gaat de 
collectezak rond wat per jaar ruim  
€ 1000,00 oplevert. Dit jaar gaan we de 80e 
zangavond beleven, en wel op Koninginne-
dag. Daar gaan we natuurlijk met z’n allen een 
mooie avond van maken!!!!

Expo op locatie
In de afgelopen maanden hebben de schilderij-
en van Neeltje Flipse-Roelse in het Woonzorg-
complex De Kreek gehangen. Sinds midden 
januari zijn de schilderijen weer terug in het 
Polderhuis. Deze expositie (16 schilderijen) kan 
tegen een vergoeding verhuurd worden aan 
bedrijven en/of organisaties.
Dit geldt ook voor de expositie Het niet vertel-
de verhaal van 44. Neem voor meer informatie 
contact op met het Polderhuis. Als u een email 
stuurt met de concrete vraag en de tijdsperi-
ode, dan nemen wij contact met u op. 

Najaarsexpositie
September – oktober 2012
Het werk van Nel Douma-Hui-
bregtse, geboren en getogen in 
Westkapelle en nu woonachtig in 
Middelburg is te zien in de maanden 
september en oktober 2012. Op een 
geheel eigen wijze brengt zij, zowel 
met penseel, als met naald en draad, 
vormen en vervormingen over op 
het doek.

Fietsen voor een goed doel
Westkapelle heeft sinds enige tijd een fiets-
team dat in juni 2012 gaat rijden met de 
Ride for hope. Ride for hope is een benefiet 
wielertocht voor de kanker bestrijding. Henk 
Wielemaker heeft vorig jaar de Ride for hope 
gereden en vond het toen een schitterende 
tocht. Hij wilde het graag nog een keer doen 
maar dan met een team uit Westkapelle. Dat 
team	kwam	er:	Linda	Huibregtse,	Arja	Janse,	
William Kooman, Wendy Minderhoud, Henk 
Wielemaker	en	Bastiaan	de	Visser.	

In 3 dagen wordt via een route van 750 km 
(15,16 en 17 juni) door alle 12 provincies van 
Nederland gefietst in de vorm van een “ribbon” 
het internationale teken van hoop. De start is in 
Zeeland op Neeltje Jans, de tocht loopt door tot 
Groningen, via de afsluitdijk langs Amsterdam 
naar	de	Cauwberg	in	Limburg.
De Westkappelse ploeg fietst voor het goede 
doel! Ze hopen zoveel mogelijk geld bij elkaar 
te halen voor onderzoek naar hersenkanker. 
Alle opbrengsten komen rechtstreeks ten 
goede aan de stichting stop-hersentumoren!
Deze fanatieke groep ‘Westkapelle on wheels’ 
zoekt sponsoren! Grote en kleine bijdragen 
alles	is	van	harte	welkom!	Bedrijfsdonaties	
worden vermeld op de websitesite, met logo 
en link naar de site van het bedrijf. Maar ook 
particulieren kunnen een donatie doen. Geld 
doneren gaat via www.rideforhope.nl, maar 
het kan ook via onze eigen site  
www.westkapelleonwheels.nl
U kunt de afzon-
derlijke deelnemers 
steunen en daarmee 
steunt u het geheel. 
Uw donatie gaat 
rechtstreeks naar 
het goede doel!
Het Polderhuis 
vindt dit een mooi 
initiatief en wenst 
de teamleden veel 
succes met de tocht.
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Kalendernieuws
We hebben nog veel tegoed het komend jaar. 
Hieronder treft u de data van diverse activitei-
ten. 
Mocht u nog aanvullingen hebben vanuit 
verenigingen en organisaties dan horen we dat 
graag.

 •	22-03: Zing maar mee, 
Jeugdgebouw aan de Markt, 20.00u.

 •	11-04: Schoolvoetbal  
Dorpen Op Walcheren voor jongens.

 •	18-04:	Schoolvoetbal  
Dorpen Op Walcheren voor meisjes.

 •	28-04:	Reddingbootdag (KNRM).
 •	30-04:	Zing maar mee, Koninginnedag, 80e 

zandavond! Westkapelle Herrijst, 20.00u.
 •	06-04: (tot en met 24 juni) expositie  

“Water, vriend en vijand” in het Polderhuis.
 •	11-05: Uitgave QR codes + folder Kreken-

gebieden: Walcherse Waterpareltjes.
 •	16-06: Dikke- bandenwedstrijd voor  

jongens en meisjes.
 •	29-06: (tot 2 september) expositie  

“Water, het gezicht van de zee” van de 
Duitse Fotokunstenaar Johannes Gramm 

 •	14-07:	Ringrijden	XL,	 
op de Markt, met o.a. Actiemarkt.

 •	18-07: Wielerdag, met o.a. de Wielerkoers.
 •	18-07: Open avond KNRM  

van 19.00 tot 21.30u. 
 •	25-07:	Natuurdag,  

met activiteiten op de Markt.
 •	25-07: Wandeling langs de Westkappelse 

Kreek met IVN
 •	27-07: Noormannenprestatieloop.
 •	31-07: Open avond KNRM  

van 19.00 tot 21.30u. 
 •	01-08:	Zeeuwse dag met o.a. Sjeesjesrijden
 •	04-08:	Wandeling Inundatieroute  

(start Vlissingen) 5-10-15-20-30 km.  
De route van 30 km gaat tot Westkapelle. 

 •	08-08:	Zeedag.
 •	08-08:	Wandeling langs de Westkappelse 

Kreek met IVN.
 •	08-08:	Krekenloop (Dynamica).
 •	15-08:	Traditiedag.
 •	15-08: Open avond KNRM  

van 19.00 tot 21.30u. 
 •	16-08:	Avondwandeling  

De nieuwe dijkroute  
(start Westkapelle, naar Oostkapelle). 

 •	22-08:	Badgastendag.
 •	07-09: ( tot en met oktober 2012)  

Werk van Nel Douma-Huibregtse. 
 •	19-10: (Herfstvakantie) jutten 11.00u.
 •	05-11	t/m	6	januari	2013	 

Expositie Walchers water

Gezocht!
Wegens persoonlijke omstandigheden 
moeten enkele vrijwilligers stoppen met de 
poetsploeg. We zoeken vervanging voor hen. 
Één ochtend per maand bent u kwijt. De 
onderlinge gezelligheid is enorm belangrijk.
Meld u aan (mannen en vrouwen, alle leef-
tijden) als u zin en tijd heeft.

H O O F D S P O N S O R
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Abonnement
Wilt u een abonnement op het Polderhuis 
Blad?	Voor	4	nummers	per	jaar	kost	het	u	 
€ 7,50 per jaar, inclusief verzendkosten. 
Opgeven kan via het email adres, of  
bellen, of aan de balie.

Donateur
De kosten voor een donateurschap zijn  
€ 25,00 per persoon. U krijgt een dona-
teurpas en u mag het museum zo vaak 
bezoeken als u wilt. Kinderen van de 
donateurs (tot 18 jaar oud) mogen ook 
gratis het museum bezoeken, mits verge-
zeld door de donateur. Donateurs buiten 
Westkapelle	krijgen	het	Polderhuis	Blad	
toegestuurd.
Donateurs krijgen bovendien korting bij de 
aanschaf van de Stempelkaart voor koffie 
en thee.
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