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Informatieblad over Westkapelle
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Oplage 1300

Openingstijden Polderhuis:
Tot en met zondag 4 november alle
dagen van 10.00u tot 18.00u.
Daarna maandag en dinsdag dicht,
andere dagen van 11.00u tot 17.00u
open. Vanaf 1 april weer alle dagen.

Stichting Polderhuis Museum
Tot nu toe zijn er steeds twee organisaties
bezig geweest met en voor het Polderhuis:
Stichting Zeefront en Stichting Polderhuis.
Beide stichtingen worden op 1 januari
2008 in elkaar geschoven tot één organisatie met de naam Stichting Polderhuis
Museum. Voor vrijwilligers, sponsors,
bezoekers, leveranciers en belangstellenden verandert er niets. Het wordt alleen
eenvoudiger. Eén organisatie, één bestuur,
één rekening. Adresbestanden zijn al
samengevoegd, de vrijwilligerslijst wordt
actueel gemaakt en we starten met nieuwe intekenlijsten. Een logische stap in de
ontwikkelingen van het museum.

september 2007
Redactieadres: Kon. Julianastraat 19, 4361 EA Westkapelle

meerdere taken en daarnaast is er de gelegenheid om het museum te bezoeken. Het
is de gewoonte dat de vrijwilligers elk jaar
opnieuw kunnen kiezen uit de vele taken
die er liggen. Dat betekent dat er mensen
zijn die stoppen, of die iets anders gaan
doen of die meer of minder willen doen.
We geven ook de ruimte om nieuwe dingen te leren, dus iets wat nu nog niet lijkt
te kunnen (bijvoorbeeld rondleidingen
geven), kan over een paar maanden wel
(na een inwerkperiode). Er is een klussendienst en huishoudelijke dienst, museumdienst (suppoosten en rondleiders),
ondersteuningswerk (baliedienst, administratief werk). Er zijn werkzaamheden voor
evenementen en we hebben mensen

Open avond Polderhuis
Op dinsdagavond 25 september staat het
Polderhuis open voor iedereen die vrijwilligerswerk doet óf wil gaan doen bij het
Polderhuis. De huidige én aspirant vrijwilligers kunnen inschrijven voor een of
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nodig die managementtaken op zich willen nemen. Er zijn taken voor af en toe
(bepaalde klussen) en er zijn werkzaamheden die regelmatig terugkomen (bijvoorbeeld poetsen: 1 maal per maand een
ochtend). Mensen met ideeën voor nieuwe evenementen of leuke producten in de
winkel zijn ook welkom. Kortom, de
mogelijkheden zijn talrijk. Wilt u er meer
over weten, kom dan naar de open avond.

Leuke dingen voor vrije tijd
Meer voorbeelden van werkzaamheden geven
een indruk hoe divers het werk is. Baliewerk;
bediening; demonstraties oude ambachten;
klussenwerk; folders verspreiden op Walcheren; gidsen op de bus; hand en spandiensten
exposities; hand en spandiensten evenementen; hand en spandiensten
klussen in museum; helpen op
evenementendagen zelf; een
ochtend per maand poetsen;
post rondbrengen; ramen
afspuiten; redactiewerk Polderhuis Blad; rondleidingen
museum; rondleidingen en
spelleiding kindergroepen;
spullen vervoeren van en naar
Polderhuis; suppoost; tasjes
maken van schortengoed; vertaalwerk; Werkgroep Wisselexposities; werkzaamheden website. Veel dus.

Jazzband hoort thuis bij de toonaangevende
oude stijl jazzbands van Nederland en speelt
moderne dixieland en swing; de groep staat
garant voor een enthousiast en muzikaal gevariëerd optreden.

Wasschappelse Blokjesploeg
In juli 2007 bestond de Wasschappelse
Blokjesploeg 70 maanden. Een leuk jubileum en een bijzondere prestatie omdat
het nog steeds dezelfde vrouwen zijn.
Jonge vrouwen met een baan of eigen
bedrijf. Er is getrouwd, er zijn kinderen
gekomen, er zijn er nog twee op komst.....
en er wordt nog steeds gebakken. De
Wasschappelse Blokjes staan in de top 5
van de producten van het museum.

Een van de vele demonstraties

Memoria fiets- en wandeltocht
Op zaterdag 15 september kan men puzzelend
wandelen en fietsen. Deelnemers die met een
goed ingevulde puzzel- én stempelkaart terug
komen krijgen een lintje. Onder hen worden
een aantal prijzen verloot. Afstanden: 4-1521-42-44-50-65 km. Vertrek vanaf 9.00u (Polderhuis) en aankomst vóór 17.00u in het
Polderhuis. Per routebeschrijving en stempelkaart € 2,00

Jazz by the sea
Zondag 16 september speelt The Paradise Jazzband van
14.00u tot 17.00u
in het Polderhuis,
Dijk- en Oorlogsmuseum, Zuidstraat
154-156, Westkapelle. Een oude vertrouwde, de band
was al eerder te
gast. The Paradise
2

Hoe het begon:
Op 1 september 2001kreeg Stichting Polderhuis het Zeeuwse Compliment. We
moesten ons laten zien op de markt in
Middelburg en dat gebeurde door de Heiploeg en een demonstratie blokjes bakken
door een groepje Wasschappelse vrouwen:
Nel Weststrate, Mayke van der Perk, Saskia Provoost, Marieke Gillissen, Marianne
Lievense, José Weststrate, Klara Huibregtse.
Dit leidde tot de oprichting van de Wasschappelse Blokjesploeg door dezelfde
vrouwen op 9 oktober 2001. Op 15
december 2001 ging de Blokjesploeg (in
klederdracht) als vertegenwoordigster mee
naar de uitreiking van het Nationaal Compliment. Stichting Polderhuis was één van
de 13 genomineerden en haalde net niet
de eerste drie prijzen. In augustus 2002
gaf de ploeg de eerste officiële demonstra-
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tie buiten Westkapelle op de folkloremarkt
in Zoutelande. De groep gaf tot nu toe
diverse demonstraties, verkocht blokjes en
de opbrengst was voor het museum. Dat
is nog steeds zo. Als er iets bijzonders is,
dan is de groep paraat. Voor zeer speciale
gelegenheden komen de vrouwen in klederdracht. Een extra bijzonderheid is dat er
in 4 weken tijd drie vrouwen gaan trouwen: Proficiat Mayke en Siem Jan, José en
Maurice, Marianne en Jordy. We willen
alle meiden nu eens extra in het zonnetje
zetten en zeggen:
Bedankt!

Scheepswerf de Meerman
Vrijdag 8 juni werd de historische scheepswerf “C.A. de Meerman” in Arnemuiden
heropend. Het Polderhuismuseum was
uitgenodigd om bij die heropening aanwezig te zijn. Poul Lous en Bram Provoost zijn
als afgevaardigden daar naar toe gegaan.
Poul vertelt: ”We werden ontvangen met
koffie en een bolus. Na diverse toespraken
werd de opening verricht door Karla Peijs,
commissaris van de Koningin. Zij deed dit
door een zeil aan een mast te hijsen. Na
de opening konden de genodigden een
kijkje nemen op de werf. Onder het genot
van een hapje en drankje werd daar goed
gebruik van gemaakt. Een stukje maritiem
verleden is voor het nageslacht behouden”.

Pruttelpriem
Een bijdrage van J. Minderhoud.
“Het is al vele jaren geleden dat mijn
buurvrouw een duivenkoppel had waarvan de duivin broeds geworden was. Meer
duiven wenste buurvrouw niet en daarom
had ze maar een kippenei in het duivennest gelegd. Na drie weken kroop er een
kuiken uit het ei en begon de moeilijkheid.
De duiven konden met de grootste
inspanning het kuiken niet groot brengen.
Daarom besloot buurvrouw om het kuiken
in de huiskamer mee te nemen en het
lukte haar om het daar op te kweken. Nog
nooit was er een tammer kuiken geweest!
Zelfs naar buiten kwam het mee op buurvrouw haar arm. Het kreeg de nodige
wasbeurten en het groeide voorspoedig
op onder de naam Pruttelpriem. Wat zou
het zijn, een haan of hen de kans was
immers even groot.

Het werd een hen en ze werd geplaatst bij
de andere kippen in het kippenhok. In het
begin veroorzaakte dit een hele pikkerij,
maar het beest kon verder opgroeien bij
haar soortgenoten.
“Die mag hier sterven” sprak buurvrouw.
Maar toen na jaren van productiviteit de
legcapaciteit van Pruttelpriem veel te wensen overliet, bleek de band met de kip
toch niet meer zo hecht te zijn. Op zekere
dag kon men door de doorzichtige heg de
buurvrouw de bleek op zien komen met
Pruttelpriem en een kapmes. Na een kleine
worsteling was het gedaan met de kip. Op
de vraag waar Pruttelpriem toch was
gebleven en of ze misschien gestorven
was antwoordde buurvrouw; “Nee ik heb
ze de kop afgehakt”en verzachtend voegde ze eraan toe; “Bij het hakken heb ik
wel m’n hoofd omgedraaid hoor.” In ieder
geval was het gedaan met Pruttelpriem en
kwam ze na jaren van trouwe dienst bij
buurvrouw in de soep terecht.”

Pompoenenmiddag
Zaterdag 13 oktober houden we een
pompoenen-middag in het museum.
Annie Pouwelse kwam met het idee om
eens pompoenenpap te koken en te
demonstreren in het museum. Er zijn niet
veel mensen meer die dit nog wel eens
doen en het is toch zo lekker. De pompoen
is een vrucht waar je veel
mee kan doen, niet alleen
Bij VOF Faasse koopt u alles wat
voor soep of brood, maar
nodig is voor de verzorging van uw
ook om lampions en andere hond, kat, vogels of andere dieren. Voor
knutselfiguren van te
de verzorging van uw tuin kunt u terecht
maken. Het leek de evenevoor prima advies en goede producten.
mentencommissie van het
Bakt u zelf uw taarten? Haal bij VOF
Polderhuis wel leuk om in
Faasse de ingrediënten!
de herfstvakantie iets te
VOF Faasse, Zuidstraat 30 te
doen met dit gegeven. Dat
Westkapelle; 0118 571471
wordt dus een Pompoenenmiddag op zaterdag 13 oktober van 13.00
tot 17.00 uur. Er zal gedemonstreerd worden hoe je soep kunt maken. Er is de
mogelijkheid om te knutselen met de schillen. Ook is deze middag om 16.00 uur de
prijsuitreiking van de kleurwedstrijd voor
alle leeftijden (zie pagina 7)
3
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Geloof en ongeloof

De trots van anderen

Het Polderhuis is nu bijna 3 jaar open.
Westkapelle heeft een bijzonder verleden
en een bijzondere bevolking, het museum
doet daar recht aan. Als we in het gastenboek bladeren dan kom je zoveel mooie
en ontroerende reacties tegen dat je bijna
naast je schoenen zou gaan lopen.
Maar zo zijn Westkappelaars niet. De
Westkappelaar vindt het redelijk gewoon
dat we een bijzonder museum hebben.
Het aantal vrijwilligers groeit nog steeds.
Er komen steeds meer mensen bij die heel
specifieke kennis ter beschikking stellen,
zoals subsidies zoeken en software maken.
Er komen ook steeds meer Westkappelaars
naar het winkeltje of gewoon voor koffie
met onze onovertroffen appeltaart. En,
zoals eigen aan Westkappelaars, een stukje ongeloof blijft er. De twijfel of het
museum het wel zal redden.... is Westkapelle bijzonder genoeg om daar naar te
gaan kijken.... wie betaalt er om te gaan
kijken naar hoe het hier was in de oorlog...... vinden toeristen dat nou echt
leuk...... komt er genoeg geld binnen.......
redden ze het wel, ook nog over 10 jaar?
Dat soort vragen leeft er nog. Ze worden
regelmatig gesteld, op verjaardagen, op
straat, op visite of tijdens een pilsje in het
café. Een duidelijk bewijs dat het museum
leeft en dat het de mensen bezig houdt!
Het is nu tijd dat Westkapelle die twijfel
maar eens aan de kant zet. Het Polderhuis
staat er en iedereen kan daar trots op zijn.
Er zijn allerlei expositieplannen voor de
eerstkomende jaren. Er komt bijvoorbeeld
nog een expositie van het Royal Marines
Museum uit Engeland. Er worden volop
activiteiten aangeboden voor toeristen én
Westkappelaars. Het Polderhuis wordt
vaak genoemd als voorbeeld, niet alleen
hoe het museum is maar juist om de
betrokkenheid van
de bevolking daarbij. Bent u trots op
het museum? Laat
Oude Zandweg 2
het zien. Wees
4361 SK Westkapelle
Tel. 0118 571436, Fax 0118 571410
trots samen mét
Verrijn Stuartweg 10
ons, het museum
4462 GE Goes
Tel. 0118 571436, Fax 0118 571410
is van en voor ons
E-mail: info@dominicus.nl
allemaal.
www.dominicus.nl

Op 2 juli bracht de nieuwe commissaris
van de Koningin, Karla Peijs, een bezoek
aan het Polderhuis. Zij schreef in het gastenboek: “ Geschiedenis doet begrijpen.
Het verdriet van het verlies en de trots van
de wederopbouw zijn tekens van de veerkracht van de Westkappelaars. Met
respect! Karla Peijs.”

Een andere beroemde voorganger was
premier Jan-Peter Balkenende, op 5
augustus 2005. Ook hij was lovend: “Dit
museum is een aanwinst voor Westkapelle
en Walcheren. Zeer informatief en goed
ingericht. Vroeger liep ik vaak op de dijk,
rondom de tank. Heel goed dat dit museum zo’n waardevolle blik op het verleden
biedt.”

Goede zomer
Op vrijdagavond 22 juni werd de start
gegeven voor de avondmarkt en de museumnacht. We wilden zo rond een uur of
vier beginnen met het opbouwen van de
kramen voor de markt voor verzamelaars.
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Showroom dagelijks geopend van 9.00-12.00 uur
en van 13.00-17.30 uur. Zaterdags van 9.00 -16.00 u.
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Een verzameling...
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Helaas werkte het weer niet mee, harde
wind en stortbuien kwamen en gingen en
de buienradar werd dan ook veelvoudig
geraadpleegd. Toch besloten we om het te
laten doorgaan, de band was besteld en
de kramen waren verhuurd. Een kraam
moest nog verplaatst worden vanwege de
harde wind. Het boekje Memoria Walcheren werd uitgereikt door Ton van Ham van
het VVV aan de auteurs en aan degene
die alle fietstochten hadden voorbereid.
Een mooi initiatief, er zijn al heel wat
boekjes over de toonbank gegaan. De
museumnacht werd goed bezocht en zal
volgend jaar zeker een vervolg krijgen. Op
4 juli was het weer Smikkeldag met taartbakwedstrijd.

Er is heel wat gesmikkeld deze dag, soep,
minibolussen, kibbeling, nieuwe haring,
meloenen enz. het was er allemaal. De
deskundige jury vond de taarten van
Monique Melse en Cristel Verhage het
beste, een gedeelde eerste plaats. De
publieksjury gaf de eerste prijs aan Marina
Peene. Een zeer geslaagde dag.

OKK en Onda uit Ritthem nam plaats in
de tuin en gaf een prachtig concert.
Ook het weer was ons goed gezind. Die
woensdag erna, 18 juli, was er de tuinmarkt van Zooi tot Mooi. Voor ons en de
deelnemers een schitterende dag. Vele
spullen wisselden van eigenaar. Vrijdagavond 20 juli Zing maar mee. Het evenemententeam was nog bezig met het
uitzetten van het terras toen de eerste
meezingers al arriveerden, ze waren bang
dat er geen plaats meer was, dat bleek
later terecht want werkelijk alle stoelen die
we hadden waren bezet zelfs de krukjes
uit het museum moesten er aan te pas
komen. Nadat de zon onder was gegaan
werd het wat frisser, maar dit mocht de
pret niet drukken er werd uit volle borst
meegezongen. Woensdag 8 augustus
tuinmarkt Kunst en Kunstig. Ook deze dag
zat het weer mee, geen strandweer maar
wel goed om een markt te bezoeken en
vele mensen deden dit ook. Er was van
alles te zien en te koop. De wafels en
smouters gingen er ook weer goed in, 28
emmers wafelbeslag werden er gemaakt,
en aan het einde van de markt klaagden er
mensen dat er geen smouters meer waren.
Ook het boerengoed dat het Polderhuis
verkocht, wisselde regelmatig van eigenaar, zelfs de borstrokken werden verkocht. Kortom een leuke dag.

Vrijdagavond 13 juli Muziek in de tuin.
Een gemengde groep muzikanten van

5
OKK en ONDA, een vol terras

polderhuisblad 36

27-08-2007

09:40

Pagina 6

Het Polderhuis Blad nr. 36

Westkapelle ‘en plein air’
De expositie van de Veerse kunstenaar
Michiel Paalvast in de ontmoetingsruimte
van ons museum is een groot succes.
Afgelopen woensdag 1 augustus vond
onder grote belangstelling de opening
plaats. Nico Out, voormalig kunstrecensent van de PZC en nu werkzaam bij
Scoop, hield een leerzame inleiding over
het werk van Michiel. Nog nooit is het
huidige Westkapelle zo intensief geschilderd.
Er hangen 15 schilderijen waarop we ons
dorp geschilderd zien in felle kleuren, met
veel contrasten en krachtige lijnen. Paalvast heeft op veel locaties geschilderd, o.a.
de Markt, Noordstraat, Noordkerkepad, ‘t
Hout, Zuidstraat, Jakob Brasserstraat,
Europaplein. Zowel bij Westkappelaars,
oud-Westkappelaars als liefhebbers valt
het werk in de smaak. Er zijn inmiddels al
13 schilderijen verkocht. Dus als u ook
belangstelling heeft, moet u er snel bij zijn.
Het is voor iedereen de moeite waard deze
kleurrijke schilderijen van ons dorp eens te
komen bewonderen, De exposite is nog te
zien t/m 30 september.

Open avond vrijwilligerswerk
25 september vanaf 19.30 uur
Beurs voor actieve 50 plussers
Het evenement “Zeeland Creatief” is na 8
succesvolle presentaties een vertrouwd
onderdeel geworden binnen de totale evenementenkalender van het Zeelandhallencomplex in Goes. Ieder jaar trekt deze
beurs weer vele bezoekers die zich uitgebreid kunnen oriënteren over wat de “creatieve doe-het-zelf markt” hun te bieden
heeft. En ieder jaar onderscheidt “Zeeland

6

Creatief” zich weer van de andere beurzen
door noviteiten, de gezellige workshops
maar bovenal door het uiterst complete
aanbod en ideeën. Van alles komt er aan
bod, bijvoorbeeld: reizen, sporten, tuinieren, kunst en cultuur en culinair bezig zijn.
Op de beurs “Zeeland Creatief & Vrije Tijd
2007” kan men volop ideeën opdoen en
antwoord krijgen op de vraag hoe men de
vrije tijd kan invullen.

Kraam Polderhuis / Westkapelle
Op 25 augustus stonden vrijwilligers van
het Polderhuis achter een kraam op Small
Sail in Vlissingen en in het weekend van
28 tot en met 30 september is er een
kraam van het Polderhuis op de Beurs
voor actieve 50 plussers in de Zeelandhallen in Goes. We stonden al eerder op een
beurs voor Touringcarbedrijven in Utrecht.
Dit soort activiteiten zijn niet alleen van
belang voor het Polderhuis maar ook voor
Westkapelle zelf. We staan er met onder
andere folders die Westkapelle als totaal
laten zien (folder “Westkapelle, de moeite
waard. Meer dan een gewoon dagje uit”).
Het is een folder waar alle restaurants aan
mee hebben gewerkt; zij staan dan ook in
die folder met een leuke foto van hun
bedrijf. Als we ergens anders een kraam
huren laten we ook altijd een filmpje zien
van het museum én Westkapelle. Voor het
nieuwe seizoen gaan we weer nieuw
materiaal maken. Een folder over Westkapelle die breed verstuurd wordt naar Touringcarbedrijven, Verenigingen, grote
bedrijven en andere relevante organisaties.
We maken ook weer een nieuwe folder
van het museum en er wordt een nieuw
promotiefilmpje gemaakt. Restaurants,
horeca, bedrijven…… wie belangstelling
heeft kan deelnemen in dergelijk specifiek
PR materiaal. U kunt meer informatie hierover krijgen bij Ada van Hoof, telefoon
0118 570700.
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Gezelligheid kent geen tijd
Opnieuw een bijdrage van J. Minderhoud.
“Mijn grootvader , een klein boertje, deed
naast zijn eigen werk met zijn paard ook
nog werk voor anderen en was ook karder.
Als het november was en het werk
gedaan, kwam men de rekening betalen.
Een van die mensen had voor dit doel
goed de tijd genomen. Gezeten in de
warme huiskamer werd er gezellig gepraat
over het verloop van de zomer en alle
werkzaamheden. Menig glaasje werd
daarbij geleegd en het werd hoog tijd om
op te stappen. De man in kwestie kwam
ietwat moeizaam van z’n stoel overeind en
dacht een blik op de klok te kunnen werpen. Hij vond tot ieders verbazing dat het
nog helemaal niet zo laat geworden was.
De genuttigde glaasjes hadden blijkbaar
toch de nodige uitwerking op de man
want het was de barometer die hij voor de
klok aanzag!”

Nieuwe objecten
Regelmatig krijgen we nieuwe objecten
aangeboden voor het museum. Dit
varieert van oude kranten voor “De krant
op tafel” tot bunkerinventaris, van specialistische boeken tot complete machines uit
de wederopbouwtijd en van ondermutsen
tot oude radio’s. We kunnen niet alles
aannemen vanwege beperkte opbergruimte. Daarom moeten we helaas soms “nee”
zeggen tegen objecten die te groot en te
zwaar zijn. Soms passen de aangeboden
objecten niet bij de huidige en toekomstige exposities en zeggen we ook “nee”.
Sommige objecten nemen we direct op in
de expositie, andere gaan in depot voor
een toekomstige wisselexpositie en boeken gaan meestal als naslagwerk in ons
archief. Hierna zomaar enkele voorbeelden
van recent binnengekomen objecten.
Een stel houten bankjes uit een bunker, in
bruikleen van de fam. De Buck uit Westkapelle. Ze zijn direct opgenomen in de
expositie. Kranten uit de oorlogsperiode,
geschonken door diverse mensen gaan
vrijwel direct in de mappen van “De krant
op tafel”. Dit loopt werkelijk als een trein!
Een militaire regencape uit de oorlogsperiode (van een anonieme gever). Deze
gaat na verder onderzoek het depot in.
Een (leer)boek uit 1913 getiteld “Dijk- en
oeverwerken van gewapend beton volgens het systeem De Muralt”. Dit interes-

Het adres voor al uw schilderwerkzaamheden
en speciale wandafwerking.
Jan Campertstraat 3 te Westkapelle, 0118
572319 ericgrim@zeelandnet.nl

sante boek bevat veel gegevens en foto’s
van dijken, gebruikte materialen, werktuigen, werkmethoden enz. Er staat zelfs een
foto in van het staketwerk op “onze” dijk
met het ijzeren torentje op de achtergrond. Het boek is opgenomen in ons
archief en we gebruiken het als studiebron
voor toekomstige wisselexposities of publicaties. U ziet we kunnen veel objecten wél
gebruiken. Denk dus aan het Polderhuis
als u interessante spullen heeft die u
eigenlijk wel weg wilt doen. Verder is het
goed om te weten dat we spullen waarvan
het aanbod erg groot is, verkopen tijdens
onze markten of in de winkel. Dit gebeurt
alleen na toestemming van de gever. Een
voorbeeld is de boerenkleding, als ook de
Stichting Cultuurbehoud geen gebrek
meer heeft worden de spullen verkocht.
De opbrengst gaat rechtstreeks naar het
museum o.a. voor de aanschaf van nieuwe
museumobjecten.

Kleurplatenwedstrijd
Tijdens de Kunst en Kunstig Markt op
woensdag 8 augustus werden kleurplaten
uitgedeeld aan zowel kinderen als volwassenen. De ontwerper van de kleurplaat is
Tonny Kraak, begeleider van de Wasschappelse Teken- en Schilderclub. De
tekening van de kleurplaat is niet helemaal
‘af’, er kan nog van alles bijgetekend worden…. Dus geïnteresseerde volwassenen
en kinderen moeten zelf verdere invulling
geven aan de tekening. Dat mag op alle
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mogelijke manieren. De tekeningen moeten voor 1 oktober worden ingeleverd in
het museum. Een onafhankelijke jury
beoordeelt de tekeningen. Voor zowel de
jeugd als voor de volwassenen is er een 1e,
2e en 3e prijs. De mooiste kunstwerken
komen na 13 oktober 3 wekenlang
natuurlijk in het Polderhuis te hangen. De
prijsuitreiking vindt plaats op zaterdag 13
oktober om 16.00 uur - aan het einde van
de Pompoenenmiddag. Hebt u nog een
kleurplaat nodig? Ze zijn gratis verkrijgbaar in het Polderhuis, inleveren vóór 1
oktober.

Wederopbouw
Op 3 oktober 2007 wordt de expositie
Wederopbouw geopend. Een deel van het
museum beneden is vervangen en staat
helemaal in het teken van de belangrijke
periode 1947 tot 1960. Westkappelaars
mogen van 4 tot en met 11 oktober van
oktober het museum voor 2,50 bezoeken
voor deze bijzondere expositie.
Bent u nieuwsgierig?
Ga opnieuw eens kijken.

Puzzel
Een puzzel met een knipoog…..
Vul de antwoorden in. In de grijze vakjes leest u de oplossing van de puzzel. Doe de oplossingen met naam en adres in de bus bij het Polderhuis, of stuur een email naar info@polderhuiswestkapelle.nl Uit de goede oplossingen wordt een naam getrokken. Deze persoon krijgt een
toepasselijk presentje.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1. Wat is de roodste dorpskern op Walcheren?
2. Hoe heet de jaarlijkse sport waarbij de humor op de paal geslagen is?
3. Welke Westkappelse groep gooit de ballen in een mandje?
4. Tegen welke Walcherse bevolkingsgroep spelen Westkappelaars uiterst fanatiek?
5. Hoe heet de sport waarbij de paarden versierd worden?
6. In welke ploeg zijn er drie trouwpartijen in een maand?
7. Welk eiland was inzet bij de vergeten veldslag in 1944?
8. Hoe heet de politieke move waarbij Westkapelle haar stadsrechten ‘verloor’ ?
9. Hoe worden voetballende vikingstrijders ook wel genoemd?
10. Welk huis was vroeger van de dijkbeheerders?

Colofon

Hubo Minderhoud
Zuidstraat 118
4361 AJ Westkapelle
Tel. 0118 572612
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