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EXTRA NIE

huis aan huis in Westkapelle

Openingstijd Polderhuis

Met ingang van 'l september zijn de opening-
stijden voor het publiek gewijzigd. Op de och-
tenden worden alleen groepen op afspraak
ontvangen (van school bijvoorbeeld, of groe-
pen die elders in een hotel of motel verblijven).
Deze groepen krijgen speciaal een rondleiding,
aangepast aan het soort groep. Afspraken
maken kan via het secretariaat: 01 18 572301.
Op de middag (woensdag, donderdag, vrijdag)
is het Polderhuis open voor iedereen, vanaf
13.00 uur tot 17.30 uur. Zaterdag is het
Polderhuis open van 11.00 uur tot 17.30 uur.

Stamboomonderzoek

Stichting Cultuurbehoud heeft in augustus
2002 het boek "Westkapelle, één familie"
uitgegeven. Dit boek is geschreven door Jac

Pouwelse, een fervent amateur genealoog,
met behulp van vele vrijwilligers van Stichting
Cultuurbehoud. Het boek geeft een beeld van
de ontwikkelingen van families in Westkapelle
door de jaren heen. Er staan 6500 namen in.
Onmisbaar bij het maken van een eigen stam-
boom. ln de maand september is Jac Pouwelse
elke woensdagmiddag van 13.00 tot 17.00u
aanwezig in het Polderhuis om u te helpen bij
een eerste aanzet voor een eigen stamboom-
ondezoek. De gegevens van zijn boek zijn in
een computerbestand vastgelegd naast nog
3500 namen. Dus in totaal 10.000 namen!
Voor een kleine vergoeding geeft hij met
behulp van een computerprogramma de start
van uw eigen onderzoek naar uw voorouders.
Wat u mee moet nemen zijn de gegevens van
uzelf, uw ouders, indien bekend uw (over)
grootouders.

Voor€ 15,00 kunt u het boek aanschaffen,
wellicht dat Jac het nog signeert voor u.

Redactieadres: Kon. Julianastraat 19, 4361 EA Westkapelle

De boeken van Sampetter
De welbekende boeken van de Sampetter
(K. Faasse) 'Tussen Dijk en Toren' en 'Dorp aan
de zeedijk' dreigen verzamelexemplaren te
worden, want Stichting Polderhuis heeft de
laatste boeken opgekocht van de uitgever. Dus
als u ze nog niet heeft, of u wilt ze cadeau
doen aan een ander, wees er snel bij. Op is op!
Ze kosten € 27.00 (boekhandelprijs).

September Cu ltu u rmaand,

14 sept. Monumentendag

Ook Stichting Polderhuis laat iets extra's zien.
ln samenwerking met het Zeeuws Archief en
gemeente Veere zal er een kleine expositie toe-
gevoegd worden aan de huidige exposities.
Oude kaarten van Westkapelle en oude docu-
menten zullen de hele maand tentoongesteld
worden.

Het septembernummer van het Polderhuis
Blad wordt 2 en 3 september bezorgd.

6ucaft,t
Stichting Polderhuis zoekt voor
langere tijd opslagplaats voor
glazen panelen / vitrines voor
in het toekomstig museum.

Heeft u ru¡mte, bel dan naar 572301 .

Met dank!

.{.uGtJsTt_rs 200 ¿


