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Wintervrijdag 28 december
We hebben nog een leuke activiteit in het Polder-
huis op 28 december, het is de laatste activiteit 
in 2012 en we noemen het de Wintervrijdag 
Polderhuis. 
Van 13.00u tot 15.00u is er wild-breien, onder 
begeleiding. Er wordt dan een gezamenlijk begin 
gemaakt voor in het nieuwe jaar, in het voorjaar 
wordt het afgerond. U moet wel zelf wol en prie-
men meenemen. Kinderen kunnen van 13.00u tot 
15.00u vogelslingers maken voor € 0,50 per stuk. 
Vanaf 11.00u is er voor kinderen een speurtocht 
in het museum, € 1,00 per kind, leuke prijzen voor 
elke deelnemer! Entree is deze hele dag € 1,00 per 
persoon. Er is natuurlijk ook Glühwein en zelfge-
maakte snert te koop.

5 januari Kunst of Kitsch
Op zaterdag 5 januari is er in het Polderhuis 
vanaf 13.30u tot 16.30u een taxateur van het 
Zeeuws Veilinghuis Middelburg om spullen te 
taxeren. Heeft u nog spulletjes waarvan u niet 
weet of ze waardvol of waardeloos zijn kom naar 
het Polderhuis om te kijken wat de taxateur er 
van vindt.

Februari Kinderkunst voor 
schoolkinderen Westkapelle
In februari 2013 bezoeken alle kinderen uit 
Westkapelle van groep 3 tot en met groep 6 de 
foto expositie over vissen en ander leven on-

der water in het Polderhuis. 
Naar aanleiding van de foto’s 
maken ze zelf een kunstwerkje 
van het leven onder water. 
Deze kunstwerkjes worden 
opgehangen en zijn tot en met 
3 maart te zien in het Pol-
derhuis. Kinderen die buiten 
Westkapelle op school zitten 
mogen ook meedoen. Hun 
ouders kunnen contact opnemen met polderhuis.
ada@zeelandnet.nl om af te spreken hoe dat het 
geregeld kan worden.

Polderhuis Blad na 13 jaar
onder de loep van deze tijd
Het allereerste Polderhuis Blad kwam in de-
cember 1999 uit, precies 13 jaar geleden. In de 
tussentijd zijn er (met dit nummer er bij) 57 num-
mers verschenen en zeven keer een Extra Nieuws 
Editie. Het Polderhuis Blad was al snel niet 
meer weg te denken, het werd een informatie 
blad van, voor en over Westkapelle. Verenigin-
gen werden af en toe in het zonnetje gezet, de 
ontwikkelingen rond het museum in oprichting 
werden nauwgezet besproken en evenementen 
werden aangekondigd. Er waren fotopuzzels, 
gewone puzzels, “Wie weet…” vragen, verha-
len in het dialect en het Kalendernieuws waren 
vaste prik. In de loop van de tijd werd de web-
site ook een belangrijke manier van informatie 
verstrekken. Daar kwam Hyves en Facebook bij, 
de Digitale Nieuwsbrief en sinds kort ook het 
twitteren. De informatievoorziening werd minder 
belangrijk omdat de andere vormen (via Inter-
net) sneller waren en ook actueler. Het karakter 
van het blad veranderde langzamerhand. Nu is 
het tijd om opnieuw 
kritisch te kijken naar 
de voortgang. Er zijn 
twee nieuwe redac-
tieleden: Jan Kaland 
en Ad Hanneman. Zij 
willen het Polderhuis 
Blad samen met u 
‘liften’. 

Openingstijden Polderhuis: 
tot 1 april 2013 woensdag t/m 

zondag open van 11.00 tot 17.00u. 
Kerstvakantie alle dagen open,  

behalve 1e Kerstdag, 31 december 
en 1 januari.

( 0118 570700 
info@polderhuiswestkapelle.nl
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Vervolg Polderhuisblad onder de loep

Steek eens uw neus in ….
Lijkt het u wat om u ergens in te verdiepen, of 
om iets grondig uit te zoeken en daarover te 
schrijven in Het Polderhuis Blad? Ja?
Grijp dan uw kans en meldt u aan bij de redac-
tie, die samen met u een bredere invulling wil 
geven aan het blad.
Het is logisch dat enige basiskennis van de 
Nederlandse taal nodig is om dit vrijwilligers-
werk naar behoren uit te voeren. De nu zittende 
redacteuren helpen u waar nodig. Desgewenst 
zullen enkele studiebijeenkomsten worden ge-
houden waarin kort en bondig schrijven aan de 
orde komen. Het Polderhuis Blad verschijnt vier 
keer per jaar in een oplage van ongeveer 1500 
exemplaren. Het blad wordt verzonden naar 
abonnees in heel Nederland en huis-aan-huis 
verspreid in Westkapelle.

Interesse? Meldt dat in een kort briefje aan de 
redactie van dit blad (CV niet nodig).
Het adres: Zuidstraat 154-156 4361  
AK Westkapelle.

Eugenie Brooks verrast  
Polderhuis met vaders  
vliegeniers uitrusting

 

Half augustus (na de Traditiedag) kwam voor-
malig lid van de Royal Marines Bob MacDonald 
(initiator Liberty en landingsvaartuig) langs op 
de motor. Hij had drie plastic tassen met objec-
ten meegenomen van een vriendin van hem. De 
spullen waren afkomstig van haar vader. Hij was 
piloot van een Hurricane in de WO II. Er zaten 
bijzondere objecten bij waaronder: het masker 
wat hij droeg in het vliegtuig, een leren jas (hier 
komen we op terug), een dolk, vertaalgidsen 
voor het geval hij zou neerstorten (Engels-Duits 
en Engels-Italiaans), zakflacon, zijn naam-
plaatje en soldatenboekje. De leren jas had hij 
met schuurpapier bewerkt om die oud te doen 
lijken. Deze droeg hij onder zijn vliegersoverall 

samen met een baret voor het geval hij neer zou 
storten want dan kon hij opgaan in de plaatselijk 
bevolking en zo proberen om te ontsnappen.

Ter gelegenheid van de herdenking op 1 no-
vember zouden we een vitrine inrichten met 
de objecten van de vader van Eugenie want zij 
zou aanwezig zijn tijdens de herdenking. Op 
maandag 29 oktober hebben we een extra vi-
trine geplaatst en stukje bij beetje gevuld met de 
objecten. Het is een prachtige display geworden. 

Op woensdagmiddag 31 oktober kwam Euge-
nie langs met een grote munitiekist, ze kreeg 
koffie en een overheerlijk appelrondje. Na de 
koffie zijn we het museum ingegaan om de 
vitrine te bekijken, de eerste aanblik ontroerde 
haar, haar ogen liepen vol en ze was ontdaan 
over het feit hoe goed de objecten tot hun recht 
kwamen in de vitrine. We gingen terug naar de 
ontmoetingsruimte voor een tweede bakje kof-
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fie en toen ging de grote munitiekist open, zijn 
officiersjas kwam eruit, een sextant en foto’s van 
haar vader. In de vitrine was nog een glasplaat 
over waar de we de officiersjas in gelegd heb-
ben. De sextant werd geplaatst in de vitrine die 
we hebben aangeschaft van de opbrengst van 
de Senior Kamerveiling. 

Piloot Brooks
Brooks heeft gevlogen tijdens de landing in 
Dieppe in 1942, hij heeft bommenwerpers 
geëscorteerd en missies boven Walcheren 
uitgevoerd. Tijdens zijn dienst bij de RAF is hij 
in totaal drie keer neergeschoten, twee keer in 
Frankrijk waar hij beide keren via de Pyreneeën 
ontsnapte in zijn leren jas. De derde keer werd 
hij boven de Middellandse Zee geraakt tijdens 
een luchtgevecht, zelf dacht hij dat het door 
eigen vuur kwam. Na drie dagen te hebben 
rondgedreven in een dinky werd hij opgepikt 
door een geallieerd watervliegtuig.

Na de oorlog werden de spullen opgeborgen in 
de grote munitiekist. Ze kregen een plek onder 
de trap in zijn woning. Na zijn overlijden kwam 
zijn dochter op het idee om het aan een mu-
seum te schenken omdat het daar beter tot zijn 
recht zou komen. Door de vriendschap met Bob 
MacDonald werd zij gewezen op Het Polderhuis 
en heeft zij na het bezoeken van het museum en 
het meemaken van een herdenking besloten om 
het aan ons te schenken.

Gijs Assmann maakt  
kunstwerk 
“Ode aan Charley Toorop”
Op vrijdagavond 5 oktober heeft de Stichting 
VerBEELDing Charley Toorop in het Polderhuis 
de kunstenaar Gijs Assmann voorgesteld aan 
belangstellende inwoners van Westkapelle. 
Gijs Assmann komt oorspronkelijk uit Roo-
sendaal en woont en werkt in Amsterdam. In 
zijn jeugd bracht hij samen met zijn familie 
de vakanties door in Dishoek, dus hij kent de 
omgeving.

Selectie van de kunstenaar
Gijs Assmann is door een onafhankelijke selec-
tiecommissie voorgedragen aan het bestuur. 
Alvorens de keus op Assmann viel, heeft de 
selectiecommissie eerst een groslijst gemaakt 
met potentiële kandidaten, waaronder verschil-
lende Zeeuwse kunstenaars. Uiteindelijk bleef 
Assmann over als meest geschikte kandidaat. 
Hij kreeg de opdracht een vijftal schetsontwer-
pen te maken, waaruit de selectiecommissie en 
het bestuur unaniem hebben gekozen voor het 
ontwerp dat op deze avond aan de inwoners is 
gepresenteerd. 

Presentatie van het kunstwerk
Het bestuur van de stichting had eerst een pro-
gramma van eisen samengesteld, waaraan het 
kunstwerk zou moeten voldoen. In overleg met 
de erven van Charley Toorop was een van de 
eisen dat het geen buste, kop of puur klassiek 
beeld mocht zijn, dus geen op Charley Toorop 
gelijkend beeld, ook niet uitgesproken abstract, 
maar wel modern, omdat Charley tijdens haar 
leven veel heeft betekend voor de moderne 
kunst en met name voor jonge kunstenaars. Dat 
was geen gemakkelijke opgave, maar de kunste-
naar heeft zich daar heel goed aan gehouden.
De presentatie door Gijs Assmann was zeer 
interessant. 
Hij heeft ons 
allemaal ver-
rast met een 
heel origineel 
ontwerp van 
een beeld dat 
nergens in de 
omgeving zijn 
gelijke kent. 
Hij legde uit, 
met behulp van 
verschillende 
afbeeldingen, 
hoe het ont-
werp ontstaan 

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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ontspannen sfeer waarin ze hier kon werken. 
Het kunstwerk wordt uitgevoerd in wit/zilve-
rig brons, refererend aan het Zeeuwse licht en 
wordt geplaatst op een zwart natuurstenen 
plateau.
Als je een modern kunstwerk voor het eerst ziet, 
is het altijd even wennen, maar gaandeweg de 
boeiende presentatie ging het beeld steeds meer 
leven voor de aanwezigen. 

Volgens de kunstenaar is het beeld in de eerste 
plaats een ode aan Charley Toorop zelf, maar 
kan het ook opgevat worden als een ode aan de 
plek die Charley zoveel inspiratie bood, Westka-
pelle, als de plek “waar het leven echt was”, op 
de dijk met het zilverig Zeeuwse licht. 
Door de verschillende onderdelen die te zien zijn 
( hoedje, muts, broek, schoentjes, beuk, jakje, 
doekje, mand, palet, penseel) is het kunstwerk 
ook heel toegankelijk voor kinderen en krijgt het 
beeld hierdoor een hoge, educatieve waarde. 
Als alles volgens plan verloopt, zal het kunst-
werk in september/oktober 2013 op de dijk 
worden geplaatst. Dan zal er voor alle volgende 
generaties een herinnering en eerbetoon aan 
deze voor de Nederlandse en Westkappelse 
cultuurhistorie zo belangrijke kunstenares op de 
dijk staan. 
Voor de montage-foto van het beeld en meer 
informatie over Gijs Assmann kunt u onze web-
site raadplegen www.tooropinwestkapelle.nl. 

Ans Dingemanse

De Westkappelse 
wevershistorie 
in woord en beeld
Waarom is er in Westkapelle een Weverijstraat? 
Wat en waar was die weverij dan? 
De Stichting Cultuurbehoud Westkapelle heeft 
zich intensief met deze vragen bezig gehouden. 
In samenwerking met dr. Willem van den Broeke 
van de Roosevelt Academy in Middelburg heeft 
de stichting een historisch onderzoek uitgevoerd 
naar de totstandkoming, de bedrijfsvorm en de 
naweeën van “ ’t weef’uus”, zoals de katoen-
weverij werd genoemd en die tussen 1840 en 
1870 stond aan wat later de Dijkstraat ging 
heten. 
De resultaten van het onderzoek worden in 
boekvorm uitgegeven onder de titel De wevers 
dat zijn er geen heren. 

Het boek biedt ons in de eerste plaats een grote 
hoeveelheid nieuwe en aanvullende kennis 

is. Belangrijk voor hem was om de relatie van 
Charley Toorop met Westkapelle weer te geven 
in het beeld. Hij heeft hiervoor elementen uit 
de traditionele Westkappelse dracht gebruikt. 
Uitgangspunt waren twee foto’s. Op de ene 
foto was een jonge mondaine Charley Toorop 
afgebeeld met een modern hoedje op en de 
andere foto was een afbeelding van Miene van 
Mill-Verhulst, eigenaresse van ‘De Valk’, in haar 
traditionele Westkappelse dracht.

Een ‘verhalend’ beeld
De kunstenaar liet vervolgens drie montage-
foto’s van het beeld zien, zoals het op de dijk 
komt te staan en hij noemde het een beeld met 
‘verhalende’ elementen. Wat moeten we ons 
hierbij voorstellen?
We zien aan palen kleding hangen, een verwij-
zing naar het naakte zwemmen van Charley. 
Aan de ene paal hangt een hoedje en aan de 
andere paal een lagettemuts. De kleding van 
Charley in de vorm van een lange broek die op 
z’n kop aan de palen hangt, mondt uit in een 
jakje en een beukje. Onderin tussen de palen 
hangt een gehaakt doekje, dit alles verwijzend 
naar de vriendschap met de vrouwen van ‘De 
Valk’ en de band met Westkapelle. Verder zijn te 
zien aan de ene kant een paar moderne schoen-
tjes van Charley en aan de andere kant een 
rieten mand, waartegen een palet met penseel 
staat, een verwijzing naar de schilderkunst en de 
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over de sociaaleconomische omstandigheden 
in Westkapelle tussen 1830 en 1900. In het 
bijzonder krijgen we inzicht in de constructie 
en de omgeving van de weverij en het proces 
en de problematiek die voorafgingen aan de 
daadwerkelijke oprichting daarvan. De rol en de 
opstelling van de gemeente, de provincie en het 
rijk waren daarbij heel belangrijk. Natuurlijk gaat 
het boek ook over de Westkappelse wevers zelf, 
de gang van zaken in de weverij, de aard en 
hoeveelheid van de geproduceerde stoffen en 
ten slotte ook over het einde van de weverij. 

De dijk met het overgebleven deel van het weefhuis 

omstreeks 1915

Een apart hoofdstuk is gewijd aan de rol van de 
ambachtsheer van Westkapelle. 
De wevers dat zijn er geen heren bevat nog 
veel meer interessante wetenswaardigheden en 
laat zien hoe in de 19e eeuw door de elite en 
bestuurders over Westkapelle en zijn inwoners 
werd gedacht. 
Het verhaal is rijk geïllustreerd en bevat diverse 
nooit eerder gepubliceerde historische foto’s. 
De gemeente Veere en een aantal plaatselijke 

ondernemers hebben financieel bijgedragen aan 
de totstandkoming van het boek, dat € 12,50 
gaat kosten. 

Oostkappelaar wil beelden
van voor WO II vastleggen
Simon Koole uit Oostkapelle wil nog deze winter 
een serie Westkappelse taferelen van voor de 
oorlog schilderen. Om dat te kunnen doen is de 
64-jarige elektromonteur (ZZPer) op zoek naar 
foto’s uit die tijd, waarmee hij het bijzondere 
karakter van Westkapelle kan verbeelden. Als de 
doeken klaar zijn, wil hij ze tentoonstellen in het 
Polderhuismuseum. 
Simon is op zoek naar dagelijkse taferelen uit die 
tijd. Maar ook foto’s van tradities zoals de ker-
mis. Ook voor Westkapelle kenmerkende huizen 
van voor de Tweede Wereldoorlog kunnen als 
voorbeeld dienen. “Het is duidelijk dat ik daar-
voor de hulp van de mensen in Westkapelle no-
dig heb. Ik zoek eigenlijk iets of een onderwerp 
dat niet echt bekend is”, legt hij uit. ”Maar alle 
foto’s zijn welkom”, voegt hij er aan toe.

Overigens is Simon Koole niet zomaar een 
vrijetijdsschilder. Vorig jaar trok hij de aandacht 
omdat hij als eerbetoon aan de Belgische Zeeuw 
Reimond Kimpe (1884 – 1970) een aantal 
van diens schilderijen namaakte en in enkele 
Zeeuwse plaatsen exposeerde. De elektricien uit 
Oostkapelle was bang dat deze kunstenaar in de 
vergetelheid zou raken. Hooguit twintig procent 
van de Zeeuwen kent deze schilder nog, meldde 
hij vorig jaar in de PZC waarin hij paginabreed 
zijn verhaal deed.

Koole schildert doorgaans figuratief, tot in het 
kleinste detail, maar is ook bekend met het meer 
abstractere werk. Voor zijn Westkapelle project 
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deze winter zal hij vooral zijn talenten voor de 
figuratieve schilderkunst aanspreken.

Wie nog foto’s heeft liggen van voor de oorlog 
kan bellen of mailen met Simon Koole (0118 
593210 of 06 22465424 of sf.koole@planet.nl)

1959: Badgast overleden
Op 1 november 2012 waren er de nodige 
bezoekers in het Polderhuis, mede vanwege de 
herdenkingen. Een van de bezoekers was er om 
een andere reden, zij zocht de plaats waar haar 
moeder op 12-08-1959 was overleden. Haar 
moeder kreeg toen tijdens de grote zomerva-
kantie een trombose in haar hartklep waardoor 
ze overleed. Voor de deur van het gebouw 
waarin haar moeder lag stonden de kinderen (2 
zusjes en 1 broertje) te wachten. De bezoekster 
was toen 8 jaar. Haar vader kwam vertellen dat 
hun moeder was overleden. En de volgende 
dag vertrokken ze weer naar huis in Breda. 
De dochter, inmiddels 63 jaar oud, is nu op 
zoek naar de plaats waar haar moeder is 
gestorven. “Het was een groot gebouw, mis-
schien een soort schuur of zo, met een grote 
groene deur. Er was een groot beton stuk 
voor de grote deuren, in mijn herinnering. Het 
gebouw stond tegen een duin of dijk, in ieder 
geval aan de andere kant was de zee. Mijn 
moeder lag in dit gebouw, toen ze van het 
strand ergens achter grote deuren was binnen 
gebracht.
Op de overlijdensakte heb ik gezien, dat daarin 
Westkapelle nr. 10 staat. Geen idee wat dat be-
tekende want een straatnaam staat er niet in.“
Na wat heen en weer mailen heb ik de vraag 
aan twee vrijwilligers van het Polderhuis voor-
gelegd die beiden met een andere oplossing 
komen. De ene suggestie is de praktijkruimte 
van dokter Huijgens in het Lombok gebouw. 
De tweede suggestie betreft de houten opslag-
loods/werkplaats van de Polder Walcheren, 
de voorloper van het Waterschap. Deze loods 
stond aan de binnenzijde van de aansluiting 
zeedijk~ dijk om het gat. Het Polderhuis was er 
toen nog niet (of in aanbouw).

Hoe dan ook, beide reacties zijn zo verschillend 
dat we nu de hulp in van de lezers inroepen. 
Wie weet om welk gebouw het gaat? Is er 
iemand die zich nog iets kan herinneren over die 
gebeurtenis?

Reacties graag naar het Polderhuis (via de mail 
of op een briefje). Eventuele foto’s zijn ook 
welkom.

Kerstviering
De zondagsschool houdt haar jaarlijkse kerst-
feestviering op 24 december van 10.30u.tot 
12.00u, in de zaal van Zorgstroom, in het Wo-
zoco aan de kreek te Westkapelle.
De kinderen van beide bassischolen doen hier-
aan mee en alle bewoners en hun begeleiders 
worden hiervoor uitgenodigd.
Er is samenzang van bekende kerstliederen , 
die jong en oud kunnen meezingen. Er wordt 
een kerstverhaal verteld. De kinderen doen 
onder meer een kaarsenspel, gedichtjes, en ze 
maken muziek. Zij hebben een geschenkje voor 
alle aanwezigen gemaakt en delen dit uit. De 
bekende grote sinaasappel, een traditie van 
meer dan een eeuw, wordt uitgedeeld aan alle 
aanwezigen. De kinderen krijgen een tas vol 
verassingen mee. 

Herdruk populair fotoboek
van Neeltje Flipse-Roelse
Het boek “Voor later” met prachtige foto’s van 
Neeltje Flipse-Roelse werd uitgegeven in 2008, 
hetzelfde jaar van het overlijden van Neeltje en 
haar man Cor. Het boek was in een recordtijd 
uitverkocht. Nog steeds is er vraag naar het 
boek. Het Polderhuis denkt er over om het boek 
opnieuw uit te geven, in ongewijzigde vorm, 
tweede druk, maar nu zonder subsidie. Een 
beetje zekerheid vooraf is dan wel fijn. Heeft 

U zoekt een notaris met verstand van 
zaken en gevoel voor mensen?

Maak dan vandaag nog kennis met de notaris die verder kijkt dan regels en richtlijnen

Unieke extra’s waar u iets aan heeft:
• Extra zekerheid bij koop van een woning: gratis overlijdensrisico verzekering 

• Testamentscan houdt uw testament actueel • Ondernemers scan van u en uw bedrijf 
• Volmachtscan voor particulier en bedrijf

I N T E G E R  E R V A R E N  B E R E I K B A A R

Badhuisstraat 181
4382 AM Vlissingen
Tel. (0118) 418110 

E-mail: 
notarissen@sauerenoonk.nl 

www.sauerenoonk.nl



7

Het Polderhuis Blad nr. 57

u het boek nog niet en wilt u graag een eigen 
exemplaar, schrijf u dan in voor de tweede druk. 
Het boek wordt daadwerkelijk gedrukt als een 
aantal boeken besteld zijn. Op die manier is de 
afzet iets zekerder. Het boek zal € 24,95 gaan 
kosten.
De uitgave is gepland voor maart/april 2013.

Op de achterpagina vindt u een inschrijfstrookje. 
Vul dit in en lever het in bij het Polderhuis. U 
kunt ook de gevraagde informatie per e-mail 
opsturen naar info@polderhuiswestkapelle.nl 

Bij de notaris regelt u 
belastingbesparing
Het einde van het jaar 2012 komt in zicht. Tij-
dens de gezellige feestdagen kunt u ditmaal uw 
kinderen en kleinkinderen niet alleen verrassen 
met cadeaus en gedichten, maar ook met een 
financieel ‘steuntje in de rug’. Het bijkomende 
voordeel is dat er uiteindelijk (bij uw overlijden) 
minder belasting betaald moet worden! 

Ouders kunnen ieder jaar aan hun kinderen be-
lastingvrij een bedrag van ruim € 5.000 schenken 
(2012: € 5.030). Maar wist u, dat u ook aan de 
kleinkinderen kunt schenken? Voor ieder klein-
kind geldt een vrijstelling van ruim  
€ 2.000 (2012: € 2.012) per jaar. Nu is het in de 
dure decembermaand niet altijd mogelijk deze 
bedragen daadwerkelijk te geven. Daar is een 
oplossing voor: u schenkt het bedrag op papier. 
Hiervoor is het wel noodzakelijk dat de notaris 
een schenkingsakte opmaakt. Daarin staat, dat 
u het bedrag schenkt en als het ware direct weer 
terugleent. Fiscaal ‘werkt’ dit alleen maar wan-
neer u jaarlijks 6% rente over het geschonken 
bedrag vergoedt aan het kind/kleinkind. Dit ziet 
men soms als een bezwaar. Maar je kunt het 
juist ook als een extra kans beschouwen. De hele 
vrijstelling wordt benut, en vervolgens mag je 
daarbovenop nòg een bedrag geven in de vorm 
van rente! Bij schenken gaat het toch om vermo-
gensoverheveling van ouder naar kind/kleinkind: 
daar wordt dan optimaal gebruik van gemaakt.

De wet gaat ervan uit, dat wanneer de ouders al-
lebei zijn overleden hun vermogen vererft naar de 
kinderen. Bij testament mag u andere regelingen 
maken, die misschien ook weer belastingvoordeel 
opleveren. Een gemakkelijke ‘truc’ is de volgende: 
bij overlijden van de langstlevende ouder, krijgt 
ieder kleinkind een bedrag dat precies is vrijge-
steld van erfbelasting (2012: € 19.114). Leuk 
voor het kleinkind: hij of zij krijgt rechtstreeks 
iets van opa of oma. Ook leuk voor het kind, dat 

misschien toch al van plan was aan zijn kind (dus 
kleinkind van opa/oma) te schenken. Het kind 
betaalt geen erfbelasting over het bedrag dat het 
kleinkind krijgt. Uiteraard moet er wel voldoende 
vermogen zijn: er moet nog wel wat te erven 
overblijven voor de kinderen.

Graag vraag ik nog uw aandacht voor een ander 
punt. Veel vermogende mensen hebben vóór hun 
huwelijk huwelijksvoorwaarden laten opstellen. 
Vaak om aansprakelijkheid te voorkomen van de 
niet-ondernemende echtgenoot. Wanneer de on-
derneming is gestaakt, zijn de huwelijksvoorwaar-
den vaak niet meer nodig. Sterker nog: fiscaal zijn 
ze vaak ongunstig. Sinds 1 januari 2012 kunnen 
huwelijksvoorwaarden eenvoudiger worden op-
geheven of gewijzigd. Er is dan geen voorafgaan-
de goedkeuring van de rechtbank meer nodig, u 
kunt het direct bij de notaris regelen. Dat scheelt 
veel tijd en kosten.

Nieuwsgierig geworden? Maak een afspraak (te-
lefoon: 0118-418110) voor een bespreking met 
één van de notarissen of kandidaat-notarissen 
van Sauer en Oonk Notarissen, Badhuisstraat 181 
Vlissingen. Voor een kort oriënterend gesprek 
worden geen kosten in rekening gebracht. Graag 
tot ziens!

mr. Anneke M. Bouwman-Pijper, notaris sectie 
familierecht.
Sauer & Oonk Notarissen te Vlissingen

Samenwerking 
in Franse vertalingen
Dankzij bemiddeling van de organisatie Zeeuwse 
Uitdaging kwam de Alliance Française op ons 
pad. Wie en wat is de Alliance Française de 
Walcheren ?

De Alliance Française de Walcheren bestaat 
sinds 1973. Zij is aangesloten bij de Alliance 
Française des Pays-Pas, de federatie van de 
Nederlandse Alliances die in 2008 haar 120-jarig 
bestaan vierde. De Alliance Française zet zich 
in voor het bevorderen van de kennis van de 
Franse taal en cultuur. Om dat doel te realise-
ren geeft zij tal van cursussen op verschillend 
niveau. Zowel voor (absolute) beginners als voor 
(ver) gevorderden. Zowel voor individuele deel-
nemers als voor organisaties en bedrijven. Voor 
de meer gevorderden zijn er cursussen literatuur 
en conversatie. Ook voor leerlingen van het 
basisonderwijs biedt de Alliance Française een 
speciale cursus.
De Alliance Française doet echter meer dan 
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het geven van cursussen. Zij organiseert ook 
culturele avonden. Daar kan nader kennis 
gemaakt worden met de Franse taal en cultuur 
door lezingen, film en muziek. Een belangrijke 
plaats in de activiteiten wordt ingenomen door 
de CineClub die in het seizoen elke maand een 
goede en moderne Franse film met Nederlandse 
ondertiteling presenteert in het kader van de 
“Avond van de Franse film”. Daarnaast nemen 
culturele reizen ook een belangrijke plaats in. In 
de maand december vindt de traditionele één 
daagse reis naar Lille plaats. Vaak in combi-
natie met een bezoek aan een museum en de 
kerstmarkt. In het voorjaar volgt vaak nog een 
tweede reis naar een andere bestemming in 
Frankrijk. 
Voor nadere informatie kunt u terecht op hun 
website: http://alliancefrancaisewalcheren.info/

Nieuw in dit alles is dat deze club zich bij het 
Polderhuis heeft gemeld om de informatie in 
het museum te vertalen in het Frans. Hier zijn 
wij natuurlijk hartstikke blij mee! In de toekomst 
geven ze wellicht ook nog een leuke lezing voor 
geïnteresseerden uit het dorp…. Zoals over Na-
poleon en zijn leger toendertijd met een kampe-
ment bij Westkapelle. We gaan het zien…..

--- Bestelbon boek “Voor later” ---

Naam: 

Adres: 

Woonplaats: 

Telefoon: 

Ik bestel  exemplaren van het boek “Voor later” à € 24,95 (exclusief verzendkosten).

Handtekening: 

Opsturen naar:
Polderhuis Westkapelle, Zuidstraat 154-156, 4361AK Westkapelle
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Abonnement
Wilt u een abonnement op het Polderhuis 
Blad? Voor 4 nummers per jaar kost het u 
€ 10,00 per jaar,  inclusief verzendkosten. 
Opgeven kan via het email adres, of bellen, 
of aan de balie. Het Polderhuis Blad is ook 
op de website te lezen.

Donateur
De kosten voor een donateurschap zijn 
vanaf 1 januari 2013 slechts € 25,00 per 
persoon. U krijgt een donateurpas en u mag 
het museum zo vaak bezoeken als u wilt. 
Donateurs buiten Westkapelle krijgen het 
Polderhuis Blad toegestuurd. 


