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25.000ste bezoeker
Op 18 augustus 2006 stapte de 25.000ste
bezoeker binnen. Het waren John en Jolanda
van Nispen uit Zundert (Br.), het dorp met het
grootste Dahliacorso van Europa. Zij hadden
eerder in die week het museum al willen
bezoeken en waren nu blij dat ze het even uitgesteld hadden. Ze zijn geïnteresseerd in
geschiedenis en zelf ook lid van de Heemkundige Kring in Zundert. Hun reactie in het gastenboek: “ Als 25.000ste bezoeker vinden wij
het een geweldig en goed ingericht museum.
Vooral ook de geschiedenis is heel interessant.
Wij wensen jullie verder veel succes.” Na
afloop van het (natuurlijk gratis bezoek) was er
koffie met wat lekkers en een paar cadeautjes.

Hoofdsponsor Polderhuis Blad
“Meerdere malen hebben wij in het verleden
het museum bezocht. De tegenwoordige opzet
is professioneel en een hele verbetering. Het
geeft een goede indruk in oorlogs- als wel in
vredestijd. Bedankt voor de toelichting door
een Westkappelaar! Fam J. v/d Nat”
“Een zeer complete tentoonstelling; leuk ingericht, indrukwekkend beeldmateriaal, veel herkenbare huisraad. Tevens de rondleiding door
de meneer die geboren en getogen is in Westkapelle, is erg gewaardeerd. Goed dat de
geschiedenis nog doorgegeven kan worden
aan onze kinderen. Dank u wel . Fam Douw”
“We zijn hier geweest met onze oma die vandaag 80 jaar is geworden, we vonden het allemaal heel leuk en voor oma was het een
onvergetelijk avontuur! Met groeten van Willemijn, Harmen, Christoffel, Roland, Bram en
oma Kleinepier.”

Familie van Nispen

Andere reacties uit het gastenboek
Veel bezoekers schrijven in het gastenboek wat
zij van het museum vinden. Hieronder leest u
er een aantal van.
“Indrukwekkend geheel! Smaakvol ingericht.
Goed om deze gebeurtenissen nooit te vergeten. Dankbaar voor onze vrijheid! Vrouwengroep Chr. Ger. Kerk”
“Onder de indruk van alle ellende die de mensen hier meegemaakt hebben. Wat hebben we
het toch goed tegenwoordig.
Met vriendelijke groet, Fam Visch en Fam van
Dijk”

“Dit museum is een Walchers juweeltje!!
Ineke van der Goes-Vreeman”
“We vonden het een
mooi museum! En heel
erg interessant! Ik ga
het zeker op school vertellen! Ik vind het
museum vooral geschikt
voor kinderen omdat
niet alle
kinderen iets weten
over de oorlog. Maar
wij geven het een dikke
10!!!
Groetjes Janine, Ralph,
Vivian en Toine”
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De schat van Westkapelle
Op 26 juli werd de Schatkaart van Walcheren
onthuld. Dit is een folder met een schatkaart
erop. Op de kaart staan alle musea van Walcheren en nog meer leuke en bezienswaardige
schatten. Ter gelegenheid hiervan is er in

Westkapelle een puzzelvoettocht gemaakt die
op de 26e voor het eerst gelopen kon worden.
Op de eerste dag was er een schatkist in de
route verstopt. Deze kist is gevonden door
Robin van Breda, Siebren en Stijn Cijvat, Björn
en Isa Googaard, allen uit Westkapelle. De
foto is gemaakt door Firi den Hoedt van de
Veerse Courant.
In de kist lagen een paar exemplaren van de
tank in glas, stuiterballen, magneetjes met foto
van het Polderhuis, knuffelbeesten, lollies,
chips en voor alle vinders een affiche van de
schatkaart.
De puzzelspeurtocht door Westkapelle kun je
nog tot het einde van de herfstvakantie lopen.
Wanneer je maar wilt. De route beschrijving is
het boekje “Westkapelle te Voet” en kost
2,50. Maar voor een hele groep heb je er maar
één van nodig. Een spelformulier kost 1 euro.
Er is een spelformulier voor volwassenen en
grote kinderen en een voor kleine kinderen.
Heb je de oplossing goed? Dan krijg je een
leuke herinnering.

De trotse vinders

Verhaal
Opnieuw een bijdrage van onze freelance
reporter Jan Kaland.

Onderan d’n diek
Op de maandagochtend na de uitschakeling
van het Nederlands elftal fietste ik over d’n
diek. Aan de dorpskant sliepten de stoffelijke
resten van het veelgeprezen oranjegevoel zichzelf uit. Ik had al zo m’n bedenkingen, maar zo
dwaas als nu ..... Tell me why I don’t like Mondays.
Houd er de moed maar in, dus je slaat je blik
op de zeekant neer. Hier wel veel activiteit;
dijkwerkers bezig aan de glooiing. Maar op
De verhoging van de deze blue Monday werken de dijkwerkers achdijk wordt zichtbaar ter hekken. Dat montert me niet echt op. Stedoor het houten ske- nen, heel veel stenen, asfalt, chaos. Is dat de
voorbode van wat er allemaal nog meer aan
let. Adrie Dronkers

de dijk schijnt te moeten gebeuren? Een oud
liedje van Jaap Fischer kwam in mijn hoofd op
en het bleef die dag maar bij me.
‘t Was nacht, ‘t was nacht
‘t Was midden in de nacht
Toen heeft een man uit Delft dit bedacht
Dat was een hele knappe
Voor Delft een hele knappe.
Als je zoals iedereen op school hebt geleerd
dat die van ons de sterkste aller dijken is, dan
is het wel even schrikken als ze zeggen dat we
de zwakste schakel zijn.
Na de laatste dijkverzwaring in de jaren 19861988 heb ik in mijn naïviteit wel eens gedacht
dat de dijk klaar was. Toen zaagde in naam
van onze veiligheid de nieuwe dijk, die voor
altijd sterk genoeg zou zijn, een stuk van het
dorp af. “Onderan d’n diek” heette de getroffen dorpsbuurt en die naam was een voorteken; hij ligt er nu echt onder.
De Dijkstraat met de aanpalende straatjes zag
er altijd een beetje rommelig en verpauperd
uit. Er woonden niet veel mensen en daarom
was het een prima buurt om op straat te voetballen. “We voetballen vanmiddag bij het
paleis”. Iedereen wist waar je dan moest zijn.
Het “paleis” was een dichtgespijkerd schuurtje,
bij het begin van de oude “Kriekelslaege”. Alle
dakpannen waren al gesneuveld en iedere
muur kon als doel dienstdoen.
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Al lang hielden ze in de Dijkstraat rekening met
een dijkverzwaring. Aan het volbouwen van de
straat waren ze niet meer toegekomen. Het
jarenlang braakliggende terrein gebruikte de
gemeente als zanddepot maar het was multifunctioneel. Van tijd tot tijd liepen hier de
kamelen en andere uitheems gedierte van het
circus Kinsbergen. In latere jaren was het een
uitgelezen kampeerplaats voor een oudWestkappelaar zonder vaste woon- of verblijfplaats.
Dit onontgonnen terrein was van iedereen en
de dichtbij wonende loondorser kon hier zijn
dorsmachine stationeren.
Het ontzagwekkende roodbruine dorsgevaarte
was onafscheidelijk van een ander ding dat
met een soort op en neer gaande paardenkop
het stro in balen moest persen. Normaal was er
een tractormotor voor nodig om dit mechaniek
in beweging te krijgen, maar de sport was om
dat te proberen door met alle macht aan de
grote aandrijfwielen te draaien. Voor muziek
en andere frivoliteiten kon je de dorsbaas wakker maken maar hier was hij niet echt blij mee.
In die dagen was het dorsen op straat een normaal verschijnsel. Dat was nog eens een belevenis. Sterke mannen, zwart van het stof,
weerden zich als mieren. Wielen, bakken, riemen, zakken, alles draaide en dreunde en drilde. De huizen in de buurt werden geteisterd
door stof en kaf. Op een klacht bij de gemeente reageerde de wethouder, wiens belangen
een beetje met het dorswezen vervlochten
waren, met de legendarische uitspraak: ”Dorsen is geen galavoorstelling”.
De nieuwe dijk onthoofdde ook nog oude
Westkappelse straatjes als de Krekelstraat en
de Rookstraat. Waren we antisemitisch toen
we die laatste nog Smouzegank noemden?
Veel woningen in deze straatjes en hun bewoners waren van voor de oorlog. Niet iedereen
was even aangepast aan de nieuwe tijd en dat
botste nogal eens met de onderan d’n diek
samenscholende jeugd. Indruk maakte ze wel,
die wat instabiele boerenvrouw, die je, als ze
zich bedreigd voelde, met een broodmes achterna kwam. Toentertijd trad ook de politie niet
al te kinderachtig op tegen de hangjongeren,
al bestond dat woord nog niet. Zelf ben ik als
jongetje eens urenlang in de kazerne verhoord
omdat ik lid zou zijn van de gang die betrokken was bij een kapotte straatlantaarn. Het
corpus delicti, een groene, geëmailleerde ketel,
lag in de Krekelstraat. Eindelijk werd ik vrijgelaten, maar niet zonder een gemene trap onder
m’n kont met een politielaars. Dat zou me
leren.

Als overal was er onderan d’n diek wel de
nodige nering, maar om nou te zeggen een
koopgoot..... Een kolenhandel met een goed
zichtbare negotie, een vrouw die met koffie en
thee aan de deur ventte, een winkeltje waar je
gratis paktouwtjes kon bekomen, later een
antiekwinkeltje, kortom een nu uitgestorven
kleinbedrijf.
En natuurlijk was er en zal er altijd staan het
roemruchte Kasteel van Batavia. Het eerste
café met die naam stond al in de 18e eeuw bij
de dijk. Misschien nog wel eerder. De niet alledaagse naam is ontleend aan een fort in Batavia, van waaruit de VOC de Indische archipel
bevocht; het kasteel was toen de trots van het
vaderland.

Herinnering aan
Batavia

In het boekje van K. Baart kunnen we lezen
dat in de eerste helft van de 19e eeuw het
“Kasteel” de thuishaven was van de “timmerlingen”. Dat was de dijkwerkersgroep, die over
de paalhoofden ging. De rijswerkers zaten in
de naburige herberg “De Oranjeboom”. De
diekers kregen hun loon in het café. Zo
gewonnen zo geronnen.
Ook in andere oude geschriften komt deze
herberg nog al eens ter sprake. Een sfeerbeschrijvende passage vond ik in “Zeeland door
de bril van 1873”, een reisverslag van Charles
de Coster, de schrijver ook van Tijl Uilenspiegel. Tijdens hun voettocht door Zeeland arriveren De Coster en zijn metgezel in de Zuidstraat
en kregen het advies te gaan eten in het Kasteel. Lees mee wat ze daar van vonden:
“We gaan er binnen. Achter in de zaal van de
herberg staat de kasteleinse, zoals de Vlaamse
baezinne heet, een forse vrouw. Men zou denken dat zij zo uit een schilderij van Jan Steen
is gestapt. Vijftig jaar, met levendige, zwarte
ogen, een grote lachende mond, een klein
hoofd, een kort bovenlichaam, goed in het
vlees, en met lange ledematen en een rok
waaraan geen eind schijnt te komen omdat zij
zulke lange benen moet hebben”.
Ik ben wel erg benieuwd naar meer bijzonderheden over deze welgeschapen kasteleinse.
Welbespraakt ook heeft ze met de Vlamingen
een spannende dialoog:
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“‘Hebt U een stukje vlees voor ons ?’
‘Neen. ‘
‘Wat heeft u dan wel ?’
‘Zacht gekookte eieren‘.
‘Goed‘.
‘En daarna een omelet ?’
‘Goed‘.
‘En sla.’
‘Goed. En hebt u wijn ?’
‘Ja.’
‘Mooi zo. Duur ?‘
‘Neen‘”

Allez, herberg voorbij en nog een keer terug
naar de inspirator van dit verhaaltje, de dijk .
De Dijk heeft zijn eigen voorbestemming al
voorvoeld toen hij zong:
Houdt het nooit op?
Gaat het niet over?
Vraag je je af
Over jou en mij
Telkens opnieuw
Komt die vraag boven
Want overal om je heen
Gaat alles voorbij

Het huidige “Kasteel” lijkt weinig meer op dat
van 1873. Maar een herberg met die naam en
op die plaats is wel een wezenlijk deel van de
Westkappelse cultuurhistorie. Laat iedereen
dat wel beseffen.

Zomer 2006
Jan Kaland

City gered van zwakke schakel
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Het anker wordt geborgen

Het boegstuk wordt geborgen

Foto 005 Rijkswaterstaat

Foto 067 van Rijkswaterstaat

De laatste restanten van de City

De restanten worden op een dieplader geladen

Foto 009 van Rijkswaterstaat

Foto 2064, Wim Verhulst
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schap Zeeuwse Eilanden en Rijkswaterstaat liggen een aantal onderdelen van de City nu in
de tuin van het Polderhuis. In de stromende
regen hebben zij het zware karwei geklaard.
De dieplader reed eerst over dijk, aan de zeekant, tot bij de tank. Vanaf die plek werden de
stukken boven op de dijk getakeld.

Het eerste deel van het transport eindigt boven op de dijk.
Foto 2073, Wim Verhulst

Het laatste deel van het transport betreft het
overhevelen naar de tuin van het Polderhuis.
De mensen die we speciaal even willen bedanken voor deze klus: Johan van Helleman voor
het leveren van zijn kraanwagen en een
chauffeur die verder alles heeft geregeld. Leo
Wisse namens Rijkswaterstaat en zijn assistentie tijdens het vervoer. Wilbert van Sluijs voor
het leveren van tractor en aanhangwagen voor
het vervoeren van de City.

Zwakke schakels
Via het fietspad worden de restanten van de dijk overgeheveld naar de tuin van het museum. Foto 2108, Wim
Verhulst

Zoals de meesten van u wel weten zijn de
wrakstukken van de City of Benaris decennia
lang te zien geweest bij eb. Vele Westkappelaars bewaren speciale herinneringen aan dit
wrak. Door de werkzaamheden aan de dijk en
de ontwikkelingen in het kader van de zwakke
schakels dreigden de wrakstukken letterlijk
onder gesteenten te gaan verdwijnen.
Een aantal Westkappelaars trokken aan de bel
en door de bereidwilligheid van het Water-

Lager wonen dan de zeespiegel is voor de
Zeeuwen heel gewoon. Zo gewoon dat we het
soms vergeten. Dat geldt zelfs voor Wasschappelaars die toch tegen de zeedijk aan wonen
en het verschil direct kunnen ervaren. Buitenlandse bezoekers staan verbaasd over het
hoogteverschil tussen de gewone straat en de
zee, duidelijk zichtbaar als je op de Wasschappelse dijk staat. Het ziet er allemaal stevig uit,
het voelt ook als een sterke verdediger tegen
de golven. Het was dan ook vreemd om te
moeten lezen dat de Wasschappelse dijk een
van de zwakke schakels zou zijn.
Het waterschap Zeeuwse Eilanden is verantwoordelijk voor het beheer van de zeeweringen. De provincie en de gemeentes Vlissingen
en Veere spelen ook een rol. Het bureau Zeeweringen is bezig op het dijkvak tussen Westkapelle en Domburg, maar dat staat weer los
van het project Zwakke Schakel.
Wilt u meer weten over deze ingewikkelde
materie, wilt u met eigen ogen zien wat er
gaat gebeuren... Vanaf 21 september kunt u
hiervoor terecht in het Polderhuis. In de woonkamer van het voormalige woonhuis is een
permanente expositie ingericht over de zwakke
schakels. Op een TV
draait een filmpje en
op de computer
kunt u via de website van het project
contact krijgen met
de organisatie.
Deze kleine expositie is gratis te
bezichtigen.

Minderhoud Meubel
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Polderhuis actief in de week
van het Zeeuwse Boek
In de periode van 1 tot 11 november staan de
spotlights gericht op het Zeeuwse Boek. Iedereen die in Zeeland boeken koopt vanaf 15
euro krijgt er gratis een boekje bij. Een speciaal
boekje dat is geschreven door Theo Laurentius.
In datzelfde boekje vindt men een boekenlegger met een toegangskaart voor onder andere
het Polderhuis. Deze toegangskaarten zijn uitsluitend geldig op 11 en 12 november.
In de periode van 1 tot 11 november organiseert het Polderhuis een voorleesmiddag uit
werk van Zeeuwse auteurs. Kijk eind oktober op
de website voor het difinitieve programma:
www.polderhuiswestkapelle.nl of let op affiches.

Zangavonden
Het is weer zover, de eerste zangavonden
staan alweer gepland. Op 17 oktober zingen
we in het restaurant van het Kasteel van Batavia. De tweede avond is gepland op donderdag 16 november in hotel De Valk.
Elke avond beginnen we om 20.00 uur en de
laatste liederen klinken rond 22.00 uur.
In het decembernummer zullen we de andere
avonden bekend maken.

Jongerenbus
Westkapelle

Dylan heeft zijn prijs
gekregen in de jongerenbus

6

Goed nieuws en slecht nieuws. Eerst het slechte… afgelopen twee maanden heeft de jongerenbus een beetje stil gelegen, helaas… Door
de kermis en het super goede zomerweer zijn
er nauwelijks jongeren in de bus geweest! In
juli bezochten drie jongens de bus en in augustus 7 jongens en 1 meisje. Hopelijk wordt het
de komende maanden weer wat drukker!
Het goede nieuws is dat Dylan uit Westkapelle
de WK-quiz heeft gewonnen en zich de ultieme WK-kenner van de gemeente Veere mag
noemen. Hij heeft inmiddels zijn prijs in ontvangst genomen, een splinternieuwe MP3speler waarop hij maar liefst zijn 200
lievelingsnummers kan zetten. Nogmaals gefeliciteerd Dylan! Natuurlijk zal de jongerenbus
er de komende maanden ook weer staan. Als
er in verband met activiteiten geen plek is op
de markt, staat de jongerenbus op het Abraham Callandplein. 7 september, 5 oktober, 2
november en 7 december. Tot ziens weer in de
jongerenbus! Groetjes, Esmeralda
Jongerenwerk Stichting Welzijn Veere
e.troost@welzijnveere.nl

!! Ladies only !! ladies only !!
Heb je ook altijd al een fotoshoot willen doen?
Of willen leren hoe je jezelf professioneel
opmaakt? Of misschien heb je zelfs wel de
droom om op te treden voor publiek!!
In september wil het jongerenwerk een meidenclub gaan opstarten. De naam zegt het al:
alleen voor meiden dus en we gaan vooral
typische meidendingen doen. Daarnaast ook
wat serieuzere dingen, zoals een snelcursus
zelfverdediging, het bezoeken van een tehuis
voor dakloze jongeren in Middelburg en ik
weet zeker dat je zelf ook nog ideeën hebt
voor de meidenclub!? Uitstapjes?
Er zijn wel een aantal voorwaarden waaraan je
moet voldoen:
minimaal 11 jaar en maximaal 16 jaar
je moet natuurlijk een meisje zijn
je moet binnen de gemeente Veere wonen
Spreekt dit je aan en lijkt het je super gezellig
en leuk om leuke en soms serieuze dingen te
ondernemen met alléén maar meiden bij jou in
de buurt?! Kom dan voor meer informatie naar
de eerste bijeenkomst!
Wanneer? 21 september van 19.00-20.30u
Waar? In Schoolstraat 4 (het gebouw van
het jongerenwerk) in Oostkapelle.
Wanneer er per dorp genoeg meiden zijn
lukt het misschien wel om het in je eigen
dorp te organiseren! Wil je toch meedoen
maar kan je deze avond niet? Of heb je
vragen of nu al ideeën?
Mail dan naar Esmeralda: e.troost @ welzijnveere.nl of kom naar de jongerenbus in jouw
dorp en geef het door aan de jongerenwerkers, Arend of Esmeralda.
Natuurlijk is het belangrijk dat je ouders hiervoor toestemming geven!
Esmeralda, Jongerenwerker Stichting Welzijn
Veere (SWV), 06 25196740

Gewoon bedankt!
Adriaan Verhulst die pro deo een tekening
maakt voor de toekomstige ingang. De ingang
zal in de toekomst duidelijker herkenbaar zijn.
Ander van Rooijen voor assistentie tijdens de
uitbreiding van de pergola met materieel. Zoals
ieder heeft gezien is de pergola nu over de
volle breedte van de uitbouw.
Jan Dekker voor het schenken en afleveren van
de strandhuisjes in de tuin. De huisjes doen
dienst als expositieruimte voor verschillende
onderwerpen en het zijn praktische marktkraampjes bij evenementen in de tuin.
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Met de muziek en de Noormannen voorop naar het
Polderhuis.

Zomerevenementen

De blokjesploeg was twee maal aanwezig.

De afgelopen zomer zijn er verschillende evenementen georganiseerd in de tuin van het
Polderhuis. Op 10 juni beten we de spits af
met de Vikingendag. De zon scheen uitbundig,
het was de eerste zomerse dag van dit jaar.
Het was gezellig druk, de boot trok bekijks
onderweg en het Vikingkampje zag er leuk uit.

De markt Kunst en Kunstig

Expositie klassenfoto's
periode 1935-1980

Het Viking molenspel trok veel bekijks.

Aan een van de werktafels van de Vikingen
kon je een bordspel doen. Daar was veel
animo voor, net als voor het spel Kubido wat je
buiten moet spelen. Dit spel kun je nu ook in
de tuin van het Polderhuis doen, vraag er maar
naar bij de balie.
Andere evenementen in de tuin waren de drie
braderieën: de Smikkeldag (erg heet, erg leuk,
héérlijke taarten), de markt Van Zooi tot Mooi
(weer heet, niet druk, wel gezellig) en de
markt Kunst & Kunstig (wind en regen, druk
en gezellig). De weergoden zaten in alle drie
de gevallen min of meer ‘tegen’, maar desondanks zijn alle drie de evenementen geslaagd
te noemen en voor herhaling vatbaar.

Vanaf 1 november tot en met de Kerstvakantie
is er in de koffieruimte van het Polderhuis een
nieuwe wisselexpositie, ditmaal van Stichting
Cultuurbehoud Westkapelle. De stichting heeft
zoveel mogelijk klassenfoto's uit genoemde
periode verzameld. Vroeger was de klassenfoto
de enige foto die op school gemaakt werd en
niet iedereen kon een afdruk betalen. Voor
velen zullen de foto's dan ook een feest van
herkenning zijn. Plaats: Polderhuis Westkapelle, Zuidstraat 154-156 te Westkapelle. Op
maandag en dinsdag is het Polderhuis dicht,
op de andere dagen van de week kunt u naar
hartelust de foto's bestuderen. Deze expositie
is gratis toegankelijk.
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Bijzondere nieuwe objecten
De afgelopen weken zijn er verschillende mensen naar het museum gekomen met bijzondere
objecten. Een aantal hiervan willen we even
speciaal noemen.

Radio en omvormer
In november 1944 hadden de LCT’s die aan
land kwamen allemaal radio’s en omvormers
aan boord. Na de landing zijn deze radio’s aan
diverse gemeentehuizen van Walcheren gegeven, een set daarvan kwam terecht op het
gemeentehuis op Koudekerke. In 1946 hadden
verschillende gemeentehuizen weer elektriciteit
en werden de radio’s overbodig. De heer J.F.P.
Meier, in 1946 chauffeur van burgemeester
Casembroot, kreeg opdracht om de radio’s
overal op te halen. De set uit Koudekerke mag
hij houden. De radio en omvormer heeft de
heer Meijer uit Zeist nu aan het Polderhuis
geschonken. Beide objecten zijn opgenomen in
de vaste expositie.

Landkaart Westkappelse dijk 1890
Van de familie Gideonse uit ’s Gravenzande
kregen we een prachtige kaart van de hand
van Commies Koole. Een mooi overzicht van
de dijk, het Polderhuis, de opslagplaatsen en
de verschillende dijkwerkzaamheden zijn er
met kroontjespen nauwkeurig op getekend.
Deze bijzondere kaart nemen we in februari
2007 op in een expositie over dijkwerkzaamheden door de eeuwen heen. In het volgende
nummer van het Polderhuis Blad leest u er
meer over.

Toneel!!!!
Op 11 november speelt de Toneelvereniging in
Westkapelle Herrijst, zonder muziek of zang

Hubo Minderhoud
Zuidstraat 118
4361 AJ Westkapelle
Tel. 0118 572612
vooraf. Let op andere aankondigingen maar
noteer het vast in uw agenda of op de kalender! In het volgend Polderhuis Blad een diepte
interview met de podiumbeesten van deze
fonkelnieuwe vereniging.

Smikkeldag
Van de toeristen kregen we erg leuke reacties
op het feit dat er ondernemers uit het dorp
stonden met hun specialiteiten. Lou van Traoljewerk gaf stukken pizza en speciaal belegde
broodjes weg. Dat ging prima. De Fontein verkocht voor een habbekrats Argentijnse soep en
schonk de opbrengst aan het Polderhuis. Bij de
slager Koets en de bakker Koppejan kon je
voor een vriendenprijsje lekkers kopen. Ondernemers, bedankt voor het meedoen, en hopelijk zijn jullie een volgende keer weer van de
partij.
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