
In memoriam

Op 7 november 2007 is Ingrid Meijer
overleden. 
Ingrid was van het begin betrokken bij het
opzetten van het museum als vormgeef-
ster. In de eerste periode was het voor
haar en ons aftasten,  want we hadden
allemaal onze eigen visie over hoe het
moest gaan worden. Als echte museoloog
kon ze uitleggen hoe één en ander in zijn
werk ging en waarom. Na verloop van tijd
en vele pittige gesprekken maar ook met
veel humor kon ze ons overtuigen over
hoe het zou gaan worden. 
Zij was voor ons een grote inspiratiebron
en heeft door haar visie een stempel
gedrukt op het totaalproduct. Zij was zo
trots op het Polderhuis, terecht, dat zij
later als vrijwilligster diverse werkgroepen
heeft ondersteund met haar kennis. Een
zeer warme persoonlijkheid die wij vrese-
lijk zullen missen, maar we gaan verder op
de weg die zij voor ons in gedachten had.

Veiligheidsnetwerk

Sinds enige tijd worden in heel Nederland
zogenaamde veiligheidsnetwerken voor
cultureel erfgoed instellingen opgericht. Zo
is ook op Walcheren een dergelijk netwerk
gestart onder leiding van de Stichting Cul-
tureel Erfgoed Zeeland. Het Polderhuis

doet daar ook
aan mee even-
als bijna alle
Walcherse
musea, het
Zeeuws Archief,
het Vlissings
Archief en de
Zeeuwse Biblio-
theek. Het is de
bedoeling dat genoemde instellingen
elkaar met raad en daad bijstaan in geval
van calamiteiten zoals brand, overstro-
ming, etc. Elke deelnemer moet daarvoor
eerst een calamiteitenplan maken waarin
uitvoerig staat beschreven wie er wat
moet doen bij een calamiteit. De beschre-
ven calamiteiten variëren van diefstal tot
brand, van gaslekkage tot stroomuitval,
van overstroming tot kernramp, enz. Kort-
om, van bijna alles wat fout kan gaan is
beschreven hoe men moet handelen. Voor
het Polderhuis is dat plan vrijwel gereed en
gaat nu de invoeringsfase in.
Omdat alle baliemedewerkers, suppoos-
ten, rondleiders en stafmedewerkers dit
plan moeten kennen, moet hiervoor wor-
den geoefend. Het is een veilig idee dat
bezoekers, gebouw en collectie van het
Polderhuis bij een calamiteit kunnen reke-
nen op een professionele aanpak van het
probleem. Hierdoor kan schade zoveel
mogelijk beperkt worden.
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Openingstijden Polderhuis:
Vanaf 1 april tot en met zondag 2 november

alle dagen open van 10.00 tot 17.00 uur. 
Van 3 november tot 1 april maandag en
dinsdag dicht, andere dagen van 11.00u 

tot 17.00u open.

Ingrid Meijer, een dag voor de opening van het museum

in 2004.
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75 jaar voetbal in Westkapelle

75 jaar geleden trokken Kees van de Meu-
len, Noute Dullen en Joos de Baaij de
stoute (voetbal) schoenen aan en belden
aan bij de burgemeester met de medede-
ling dat ze een voetbalclub wilden oprich-

ten. Laatstgenoemde vond dat een goed
idee en zo was de eerste aanzet gegeven.
Er volgde een oprichtings-vergadering en
Noormannen was geboren.
Toen moest er natuurlijk wel een veld
komen en dat ging nog niet zonder slag of

stoot, want het werd wel een zondagver-
eniging. Uiteindelijk werd een stuk grond
ten zuiden van Westkapelle gevonden,
maar omdat dit niet zo geschikt was ver-
huisde met naar het noordoostelijke

gedeelte van het Noordervroon. Zeg maar
bijna in Domburg. Het gemeentebestuur
had hier een veld aangelegd en dit was
eigenlijk het officiële begin van het lid-
maatschap van de Zeeuwse voetvalbond.
Het werd dan ook ingeluid met een fees-
telijke opening in optocht en met muziek,
zoals te zien is op bovenstaande foto.
Na de oorlog verhuisde de club naar een
nieuw veld op het Noordervroon, maar nu
dichter bij het dorp en verder weg van
Domburg. Dit veld werd in 1949 in
gebruik genomen met de wedstrijd Noor-
mannen-Domburg. (uitslag 4-2) Hier was
een kleedlokaal aanwezig , dat tot de dijk-
verzwaring is blijven staan. Verlichting was
er uiteraard nog niet en later bood de skel-
terbaan uitkomst. Hier waren wel licht-
masten en kon er op het middenterrein
worden getraind. Het werd een periode
waar vele spannende wedstrijden werd
gespeeld met wisselende successen. En
thee in de rust van Kees de Vos. Zelfs
Domburg en Meeuwen hebben nog wel
eens gebruik gemaakt van deze accommo-
datie omdat ze zelf tijdelijk zonder zaten.
Het veld was voorzien van een gratis tri-
bune met bovenop gratis parkeergelegen-
heid, voor zover er al auto’s waren. De 2e

foto is daar een mooi voorbeeld van en is
genomen in één van de laatste seizoenen
dat er gevoetbald werd “onder d’n diek”.
De roep om een nieuwe sportaccommoda-
tie werd steeds luider en was eigenlijk ook
wel nodig door de gestage groei van het
aantal leden van de club. Steeds meer
jeugd begon te voetballen en één veld
werd gewoon te krap. In 1964 werd
opdracht gegeven om een nieuwe accom-
modatie aan te leggen aan de Prelaatweg .
De opening hiervan was in 1967. Voor die
tijd was het een op en top accommodatie.
Toch werd het later noodzakelijk om een
3e veld aan te leggen omdat steeds meer
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sporters gebruik maakten van het sport-
park. Vandaag de dag geeft dit sportpark
sportplezier aan jong en oud. Niet alleen
voor voetbal, maar ook voor tennis en
korfbal. Onze club, die toen op een trap-
veldje begon, is door de jaren heen
gegroeid naar een gezonde vereniging. En
zoals bij elke club ging dat met ups en
downs. Om de laatste neergaande spiraal
te doorbreken is Noormannen vorig sei-
zoen van de zondag naar de zaterdag ver-
huisd. Tot nu toe is dat goed uitgepakt en
zien we weer een gestage groei van het
aantal leden. Niet alleen nieuwe leden,
maar ook leden die weer opnieuw begon-
nen zijn en de zaterdag gewoon geschikter
vinden dan de zondag. Noormannen heeft
een vaste plek veroverd in het Westkap-
pelse verenigingsleven met 336 leden. Dit
jaar wordt het 75 jarig bestaan gevierd op
4 en 5 april. Op 4 april is er een officieel
gedeelte, terwijl 5 april in het teken zal
staan van Vikingspelen. ’s Morgens komt
de jeugd aan bod en ’s middags de senio-
ren. De dag zal worden afgesloten met
een buffet en een muzikale feestavond.
Dit zal allemaal op het sportpark plaatsvin-
den. Veder in het jaar vinden nog enkele
festiviteiten plaats, waaronder toernooien
en een wedstrijd tegen Oud-Feyenoord op
13 augustus.

Jubileum Zangavonden

De eerste zangavond van het nieuwe jaar
werd door Ada van Hoof in de Fontein
geopend met nieuwjaarswensen voor
iedereen. De vrijwilligers werden boven-
dien getrakteerd op champagne omdat
het de dertigste keer zou zijn dat er een
zangavond was. Het zorgde voor verwar-
ring, want tellen kan Ada blijkbaar niet zo
goed. Piet van Rooijen wist later te melden
dat er al 44 zangbijeenkomsten zijn
geweest. Ada had echter alleen de tradi-
tionele zangavonden in de restaurants

geteld, Piet had er de Wasschappelse
dagen, Koninginnedagen en 55+ midda-
gen bijgedaan. Vanaf nu tellen we alles
maar op één hoop. Dat betekent dat de
45e zangactiviteit uiteindelijk op 7 februari
plaats vond, en heel toepasselijk in het
Polderhuis zelf. 
We hebben nog een keer tegoed op don-
derdag 13 maart (in plaats van de 20e) in
het Koffiehuis (20.00u tot 22.00u) en op
woensdag 30 april Koninginnedag in
Westkapelle Herrijst, 20.00 - 23.00 uur.

Oproep voor hulp: 
Molukkenkamp in Westkapelle

Deze oproep ontvingen wij van Koert
Davidse, professioneel documentaire
maker.
“In 2003 heb ik de documentaire De
Ramp gemaakt, over de watersnood.
Geboren en getogen in Zeeland vind ik het
belangrijk dat verhalen en gebeurtenissen
van het verleden wastgelegd worden voor
later. Één van die gebeurtenissen is eind
jaren vijftig het verblijf van een groep
Molukkers in het voormalige stenen kamp.
Dee gebeurtenis heeft al aandacht gekre-
gen door het boek “Ambonezenkamp
Westkapelle”van Hans Sakkers en het
theaterstuk De vrouwen van Kamp West-
kapelle. Op dit moment bereiden we i.s.m.
Omroep Zeeland een documentaire voor
over dit kamp. Voor mij als documentaire-
maker is het belangrijk de mensen te spre-
ken die zich nog iets van het kamp en/of
de bewoners herinneren. Daarnaast is het
vinden van archiefmateriaal een heel
belangrijk aspect voor iedere documentaire
en dus ook voor deze. Misschien zijn er
mensen die nog foto’s hebben van het
kamp of uit de periode (1956-1957) dat
de Molukkers in het dorp verbleven.
Met uw hulp kan een bijzondere docu-
mentaire gemaakt worden, om die reden
roep ik uw hulp in. Hebt u nog herinnerin-
gen en/of foto’s wilt u dan contact opne-
men met Koert Davidse (010-4470812 of
k.davidse@chello.nl) of met iemand van
het Polderhuis.”

Races by the Sea
(een bijdrage van Jordy Conté)
Voor de derde maal wordt Races by the
Sea in Westkapelle  georganiseerd. 
In het paasweekend zal dat traditiege-
trouw weer plaatsvinden, op goede vrijdag
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21 en op zaterdag 22 maart 2008. Ten
opzichte van de 2 voorgaande edities is er
al wat veranderd, Eind vorig jaar hebben
wij besloten om de overstap te maken
naar de Koninklijke Nederlandse  Motor-
sport Vereniging. Onder deze vlag rijden
onder meer Jurgen van de Goorbergh en
Remy van Rees. Voor een leek wellicht
onbekende namen, voor de liefhebbers
het neusje van de zalm.

Wie zijn wij?
Stichting Vortex Racing Westkapelle organi-
seert dit evenement nu voor de derde keer.
De eerste keer dat het werd neergezet in
Westkapelle, begon eigenlijk na een verzoek
van Freddie Roelofs uit Meliskerke. Ronald
van de Sande pikte dit op en vormde een
team waarmee uiteindelijk het evenement
werd neergezet. Stichting Vortex bestond
toen al en voorzitter Ronnie van Rooijen
was ook direct enthousiast en vroeg zijn
kompaan motorcoureur Adriaan Matthijssen
uit Meliskerke om ook mee te doen.
Nadat deze heren de eerste plannen uit-
een hadden gezet en contact hadden met
de bond, toen nog de MON, Motorsport
Organisatie Nederland, werd besloten om
nog 3 leden aan het bestuur toe te voe-
gen, wetende André Jakobse uit Melisker-
ke, Maurits Wouters uit Nieuwland en
Jordy Conté.
Na 2 edities besloten Ronnie en Freddie
ermee te stoppen en werden Piet Stroo en
Johan Slabber hun opvolgers.

Groeien 
Doordat het toch een succes bleek te zijn
en we door wilden groeien, werd er eind
2007 besloten dat de overstap van bond
gemaakt moest worden. De MON zat al
ruim aan zijn plafond dus werd er besloten
naar de KNMV te gaan. Dat dit een stuk
groter en professioneler is, ondervonden
André Jakobsen en Jordy Conté. Namens
de stichting reisden zij af naar Papendal
om daar in het topsportcentrum een ver-
gadering bij te wonen. Hierbij waren alle
organisatoren van motorsport evenemen-
ten die rijden onder de vlag van de KNMV
aanwezig. Waaronder dus ook de organi-
satie van de TT Assen!

Nevenactiviteiten  
Elk jaar groter groeien en iets moois neer-
zetten waar iedereen in Westkapelle van
kan meegenieten en kan meeprofiteren,
dit is eigenlijk ons motto. Vorig jaar zijn we
begonnen met een verenigingsmarkt en
we wilden dat dit jaar weer doen, particu-
lieren mogen zich ook inschrijven voor een
kraam.
Dit jaar zal de markt plaats vinden in de
zuidstraat, vanaf het kruispunt Rabobank
tot aan het kruispunt Rookstraat.
Nieuw is de inbreng van de Koninklijke
Marine. Zij brengen o.a. een BV 206
(rupsvoertuig) en een Hummer (speciaal
voertuig) mee. 
Verder staat het leger met een expositie-
tent en een promotietrailer bij het circuit.
Er komt een klimwand waar de bezoekers
kunnen laten zien dat ze geen angst heb-
ben voor grote hoogten en durfals kunnen
een stukje meevaren met LCRM’s (rubber-
boten). 
Voor meer informatie of voor kraamhuur
markt, jordyconte@hotmail.com

Veelzijdige vrouw

“Men krijgt nog wel eens een opmerking
te horen over een geschreven stukje in het
Polderhuisblad. Zo ook van een vrouw
werkzaam in de Zorg.
“Je laatste stukje heb ik nog steeds niet
gelezen, ik had het nogal druk, wel het
vorige over Willem en zijn haan.” 
Doordat ik wat traag van begrip ben, was
ze de deur alweer uit eer ik snapte waar
over het ging. Ze had hen Pruttelpriem
veranderd in een haan en van buurvrouw,
die hem een kopje kleiner maakte, een
man gemaakt. Dat de vrouw haar manne-
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tje stond in de Zorg wist ik al lang, maar dat
ze daarnaast ook geslachtsverandering uit-
voerde was me nog niet eerder bekend.”
Jan Minderhoud

Expositie Vredesmuseum

In hetzelfde weekend als Races by the Sea
wordt het partnermuseum van het Polder-
huis geopend. Dit museum For Freedom in
Ramskapelle (gemeente Knokke Heist BE)
wordt in het Paasweekend geopend en ter
gelegenheid daarvan is er een wisselexpo-
sitie in het Polderhuis. 

Het dorp Westkapelle (gemeente Knokke
Heist) in België stond in dezelfde periode
onder water als Westkapelle op Walche-
ren. Beide dorpen hebben betaald voor de
bevrijding van Europa. De tijdelijke exposi-
tie van het museum For Freedom is in het
Polderhuis vanaf 21 maart gratis te zien.

Bijzonder object

Rond 1986 heeft de heer Vreeke uit Dom-
burg een steen gevonden bij een van de
paalhoofden overgang Hogerhill in Dom-
burg, tussen de stenen die er liggen. De
steen heeft een bijzondere vorm is daarom
in 1992 onderzocht door de Rijksdienst
voor Oudheidkundig Bodemonderzoek.

Het blijkt een Fels-Rundbeil te zijn uit het
tijdperk Midden-Neolithicum (4000-3000
jaar voor Christus). De bijlpunt behoort bij
de Michelsbergcultuur die op de (nu verd-
wenen) strandwallen hebben gewoond. 
Dit volk zijn de eerste landbouwers en ze
bedrijven ook veeteelt. Gerst en broodtar-
we zijn de meest geteelde gewassen. Ze
leven het liefst op hogere delen van het
land om overzicht te hebben op de omge-
ving. Soms wordt een nederzetting
omheind. De Fels Rundbeil kan dus een
erfenis zijn van een groep die hier in de
buurt gewoond en geleefd heeft.
Het is mogelijk dat er in de omgeving van

Domburg een dergelijke nederzet-
ting is geweest. De vondst van
deze steen en andere strandvond-
sten versterken een dergelijk ver-
moeden.
Een inwoner van Westkapelle is
adviseur kustmorfologie bij Rijkswaterstaat
directie Zeeland geweest. Hij was tussen
1984 en 2006 betrokken bij het
suppleren van de Zeeuwse kust. Hij las het
artikel over de bijlpunt in de
PZC en vertelt het volgende.
“ In 1986 is er ter plaatse van de Golf-
Links, in het kader van het op
deltasterkte brengen van de kust, tussen
km 16.4 en 17.4 op het strand en
tegen het duin tot een hoogte van
nap+14,00m voor de eerste keer zand
gesuppleerd. De locatie Hoge Hill (vind-
plaats van de bijlpunt) ligt t.h.v.
km 15.7 en is gelegen op maar ca. 600
meter afstand van het suppletievak uit
1986. Het gesuppleerde zand voor de Gol-
fLinks in 1986 is, voor zover ik mij
dat kan herinneren, afkomstig van de
inloop van het Oostgat t.p.v de Kaloo
(ca. 8 km ten noordwesten van Westka-
pelle) waar het zand met
sleephopperzuigers is gewonnen. In dit
licht gezien hoeft het dus niet zo
vast te staan dat de bijlpunt vanonder het
betreffende duin ter hoogte van
de Hoge Hill is gekomen, maar dat hij ook
opgebaggerd kan zijn in de inloop
van het Oostgat (Kaloo).” Dat is natuurlijk
een mooie toevoeging.
De bijlpunt is daarmee nu dus absoluut op
de juiste plaats.

De bijlpunt is opgenomen in de vaste
expositie van het Polderhuis.

Benefietconcert
Ronald McDonald Huis

19-04-08 om 19.30 u. met: 
Meriko (koor uit Meterik, Limburg)

Exaudi (koor uit Westkapelle)
Westkappels Kwartet

Meriko

Zangvereniging Meriko uit Meterik,
gemeente Horst aan de Maas, is opgericht
in december 1967 en bestaat al 40 jaar.
Het koor heeft 52 leden in de leeftijd tus-
sen de 35 en 80 jaar.
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Meriko is destijds
ontstaan uit een
kerkkoor. De
naam “Meriko”
komt voort uit “
Meterik en
koor”, “Meterik-
koor”, “Meriko”
Hoog in het
vaandel staat:

het met elkaar musiceren, hier zelf veel
plezier aan beleven en dit aan de toehoor-
ders proberen over te brengen. Meriko
heeft een veelzijdig repertoire: klassiek,
musicals, love-songs, gospels, pop en dia-
lect. De optredens zijn altijd doorspekt met
verrassende acts en er wordt veel aan-
dacht besteed aan de presentatie. Een
optreden gebeurt daarom zonder partituren.
Meriko verzorgt ook jaarlijks alle gezangen
in de kerk tijdens de Paaswake en de
Kerstnachtmis. Op zangconcoursen en
korenfestivals werden in het verleden
diverse successen geboekt. Het koor wordt
geregeld gevraagd voor een optreden of
korentreffen, voornamelijk in de regio.
Momenteel wordt er een gloednieuw
repertoire ingestudeerd voor een eigen
“dinner-show” in oktober 2008. Het koor
maakt ook regelmatig een concertreis. Dit
jaar gaat de reis naar Walcheren. Omdat
het koor 40 jaar bestaat willen ze graag
een benefietconcert geven voor een goed
doel. Via Internet zijn ze gaan zoeken naar
een leuke plek om naar toe te gaan. Ze
kwamen terecht bij de site van het muse-
um en omdat daar iets stond van de zang-
avonden hebben ze contact gezocht. De
mensen van het museum koppelden hen
aan Exaudi met het gevolg dat er vrij snel
een benefietconcert geregeld was.

Kaarten voor deze avond zijn vanaf 14
maart bij de Spar en het Polderhuis te
koop à € 5,00 per stuk. De opbrengst van
deze avond is voor het Ronald McDonald
huis zie ook http://www.kinderfonds.nl.
Naast de koren Meriko en Exaudi zal ook
het Westkappels Kwartet belangeloos
meewerken.  
De avond begint om 19.30 uur en duurt
tot omstreeks 22.15 uur; plaats: Westka-
pelle Herrijst.

Evenementen 2008 Polderhuis

De evenementencommissie (Marjan, Koos,
Nellis, Addy, Jeanine, Yvonne, Ada en Ivo)

hebben weer een leuk programma
gemaakt voor de komende maanden. Dit
is een eerste kort overzicht, we houden
iedereen op de hoogte met meer informa-
tie.

Museumweekend
5 en 6 april is het weer het Landelijk
Museumweekend. Het Museumweekend
staat in het teken van de Waarheid. Voor 
€ 3,50 mogen de bezoekers naar binnen.
De bezoeker krijgt een aantal vragen mee
die gericht zijn op het achterhalen van de
waarheid van drie objecten. Hebben de
speurders de drie vragen goed beant-
woord, dan krijgen ze de entree terug.
Voor kinderen is er een aangepaste
opdracht.

Muzikale evenementen
In juni komt de Slagwerkgroep van OKK
opnieuw in actie in de tuin van het Polder-
huis. De datum volgt nog.

Op woensdag 11 juli vindt in het gezame-
lijke concert van OKK en ONDA plaats,
ook in de tuin van het museum. Op die
avond zullen de prijswinnaars van de grote
loterij bekend gemaakt worden
Vrijdagavond 25 juli Zangavond in de tuin.

Op zondag 21 september is de tuin weer
gereserveerd voor een prachtig optreden
in het kader van Jazz by the sea. Wegens
groot succes opnieuw de Paradise Jazzband
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Tuinbraderiën
Alle drie de woensdagen is de braderie
open van 11.00 tot 18.00 uur. Het muse-
um blijft die dagen open tot 21.00 uur. 
Op 16 juli is het Smikkeldag, op 30 juli
Van Zooi tot Mooi (ook voor moeders en
kinderen) en op 13 augustus Kunst en
Kunstig.
Verenigingen en particulieren kunnen zich
vanaf nu opgeven voor deze evenemen-
ten.

Memoria- Fiets en Wandeltochten
Woensdag 16 juli en woensdag 20 augus-
tus. Vertrek en aankomst in het Polder-
huis, pittige tochten langs
oorlogsherinneringen. Voor kinderen zijn
er die dagen verschillende speurtochten
door Westkapelle.

Speciaaltjes
Woensdag 6 augustus vanaf 13.00 uur
een zee avontuur met Theodoor Zeedricht,
de oude zeejutter van Walcheren.
Woensdag 8 oktober Pompoenendag.
Zaterdag 1 november Bevrijdingsmars.

Wisselexposities 2008:

"Glashelder"
Het thema zon,zee en strand is uitgevoerd
door de kunstenaars van de 'Glazen 
Pui', onderdeel van de stichting Arduin.
De Glazen Pui is een galerie, 
kunstuitleen en atelier. De kunstenaars
hebben ieder hun eigen manier en in 
eigen stijl het thema tot uiting gebracht.
Ook hebben zij aandacht gegeven 
aan de Zeeuwse klederdracht. De expositie
loopt van 3 mei tot en met 13 juni.

"Over-vloed"
Van 19 juli t/m 28 september is
de foto-expositie  “Over-vloed”
van fotografe Lies Davidse te
bewonderen. 
Lies is bezig met een serie van 14
foto’s,  gemaakt op locatie in
Westkapelle.  Er werken zo’n 60
Westkappelaars, in de leeftijd van
95 tot 0 jaar  mee aan dit unieke
project. De foto’s worden even-
eens in de ontmoetingsruimte
van het museum tentoon gesteld.

In het volgende Polderhuis Blad zult u
meer informatie over deze exposities en
over de evenementen kunnen lezen.

Cursus Kleed jezelf in Boerengoed 

Bij voldoende deelname (minimaal 6) gaat
deze cursus van start op 
maandagavond 31 maart a.s.
De cursus bestaat uit 4 lessen 
De tweede avond is maandag 7 april 2008
De derde avond is maandag 14 april 2008
De vierde avond is maandag 21 april 2008
Alle cursussen vinden plaats in de Ont-
moetingsruimte van het museum,
aanvang 19.30 uur tot + 21.30 uur.

Begeleiding cursus:
Loes Roelse en Koos Provoost.

Cursusprijs:
Het cursusgeld bedraagt € 25,00, inclusief
1 consumptie. Vrijwilligers van de Stichting
Polderhuis betalen € 20,00, inclusief 1
consumptie. We verzoeken je het bedrag
op de eerste cursusavond contant te vol-
doen.

Je kunt je voor deze cursus aanmelden bij
Marjan Minderhoud, tel. 571691 
of via e-mail wimmar@zeelandnet.nl.

Pompoenendag

Een van de kunstwerken

Lies in voorbereiding voor

de foto van de Wasschap-

pelse Heiploeg
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Koffiekaart voor trouwe klanten

De koffiecorner krijgt een groeiende groep
trouwe klanten voor een bakje koffie en
vaak ook met het heerlijke appelrondje dat
bakker Koppejan exclusief voor het muse-
um maakt. Om zowel onze vaste klanten
als donateurs én vrijwilligers tegemoet te
komen hebben we een koffie/thee stem-
pelkaart geïntroduceerd.
Tien kopjes koffie kosten 15 euro. Voor
een stempelkaart voor tien kopjes vragen
we 12,50 (dat is dus een korting van 25
cent per kopje). Vrijwilligers en donateurs
betalen 10 euro.
De volle kaarten kan men inleveren met
naam en adres op de achterkant. Twee
maal per jaar wordt er een ingeleverde
kaart uitgeloot. Die persoon krijgt een
nieuwe stempelkaart.

Welkom in Westkapelle

Het Polderhuis
heeft een nieu-
we actie voor
badgasten
bedacht: Wel-
kom in Westka-
pelle. 
De badgast krijgt
bij aankomst in
zijn hotel- of
pensionkamer of

op de camping niet alleen  informatie over
het verblijf in de accommodatie (informa-
tie van het hotel of camping). Er ligt ook
een envelop klaar met een welkomstbrief
(in 4 talen). In de envelop zit een folder

van het museum met daarop de platte-
grond van Westkapelle én een A4 met
meerdere kortingsbonnen van verschillen-
de bedrijven uit Westkapelle.

Hiermee willen we de badgasten het
gevoel geven dat ze welkom zijn in West-
kapelle.
Logiesverstrekkers kunnen hun badgasten
verwennen met een aantal voordeeltjes.
De horeca en middenstand kunnen bad-
gasten via een klein voordeeltje binnenha-
len in hun bedrijf.
Heeft u regelmatig badgasten en wilt u
ook de Welkom enveloppen weggeven?
Meldt u bij het Polderhuis.

Oplossing puzzel
De vorige puzzel was waarschijnlijk een beetje moeilijk, er waren minder inzendingen
dan de keer daarvoor. De oplossing was Westenwind.
Uit de goede inzenders is een naam getrokken.
De prijswinnares mevrouw Flipse-Minderhoud, Zuidstraat 18, krijgt de prijs thuis
gebracht.

Nieuwe puzzel
Er is geen nieuwe puzzel voor volwassenen, maar
wel een voor kinderen. 
Kijk goed naar de foto en vraag je af of de foto
klopt. Is er iets verkeerds, en zo ja wat?
Oplossingen afgeven of in de bus doen bij het
Polderhuis.
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