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Kippenvel
Wij (Ivo en Ada) zijn op een van de repetities geweest
voor het programma “Dit is mien durp”.
Een van de eerste liedjes gaf al meteen kippenvel, het
is erg ontroerend en mooi om te zien hoe de artiesten
van alle leeftijden samen optrekken in dit avontuur.
De eerste rijen zijn gereserveerd voor VIP
arrangementen, vrijwilligers en donateurs. Als u er ook
bij wilt zijn, moet u niet te lang wachten met het kopen
van een kaartje.

Entreeprijzen en reserveringen
‘Dit is mien durp’
Groep 1
Vrijwilligers van het Polderhuis kunnen nu al een
entreekaart reserveren voor zichzelf en voor zijn/haar
levenspartner, voor de avond voorstelling op 2 of 3
oktober. De vrijwilliger krijgt een vrijkaart, de
levenspartner betaalt 2,50 Partners van artiesten
kunnen eveneens nu al reserveren, ook zij betalen
slechts 2,50
Groep 2
De VIP arrangementen. Dat zijn entreekaarten met
extra service, bedoeld voor mensen of bedrijven die
verzekerd willen zijn van een stoel én die willen
sponsoren. Dit kost 75 euro per 2 stoelen. De verkoop
van de VIP arrangementen is al gestart. De
sponsorstoelen staan vooraan in de zaal (de enige
stoelen die als gereserveerde zitplaats besteld kunnen
worden) en zijn inclusief een aantal consumpties.
De sponsornamen komen zowel op het affiche als in het
liedboek, indien men daar prijs op stelt. Interesse? Bel
met het Polderhuis en reserveer vanaf nu.
Groep 3
De 75+ers krijgen een vrijkaart, maar die is alleen
geldig voor de zaterdagmiddag. U kunt zich hiervoor
aanmelden vanaf nu. Familieleden kunnen er wellicht al
rekening mee houden indien u vervoer nodig heeft.
Omdat het onmogelijk is om iedere 75+ers persoonlijk
uit te nodigen, roepen we u op om uzelf aan te melden.
Dat kan nu al, er zijn slechts 200 vrijkaartjes voor
75+ers, en OP = OP.
Groep 4
Voor donateurs is de prijs op 2,50 bepaald, zij kunnen
inschrijven vanaf 1 augustus.

Marktdag 5 augustus
Wederom een ‘Dag van traditie’ dit keer met het
thema ‘dijk en zee’ op woensdag 5 augustus.
Ook op deze dag staan er weer allerlei kramen waar
niet alleen wat te zien is maar ook te koop.
Touwknopen - Marco van der Perk; Boerenkoppen
boetseren - Davidse; Schilderijen Westkappelse teken-en schilderclub; Emke Sonius met „thema‟
schilderijen; Verkoop klederdracht Polderhuis;
Boerenzakdoeken / schortengoed e.d. Fa. Gabriëlse;
Wasschappelse Blokjesploeg; Brassers korenmolen;
Slabberjan demonstratie en verkoop - Jo Theune;
Kaartenverkoop; Garnalenpellen en verkoop; Quilten;
Nettenboeten; IJsboerderij de Koehoorn met ijs en
streekproducten. En ook op deze dag wafels en
smouters, nu van OKK.; demonstratie scheepjes in fles.
Demonstraties dijkwerkers: om 13.00 en 16.00 uur:
Heien, gaten boren, palen punten, steensjouwen, staket
maken, wiepen maken. De heiploeg zorgt ook voor
heerlijke versgekookte mosselen. Ook demonstratie
modelbouw van een boot - Bram Provoost.
Ook op deze Dag van traditie weer kinderspelen, met
o.a. steltlopen, sjoelen en een snoepwijzer. Bovendien
kunt u op deze dag een mooie fietstocht Memoria
maken langs de zee, vertrek vanaf 9.00u in het
Polderhuis. Voor de kinderen is er keus uit maar liefst 5
speurtochten in het dorp, € 0,50 per kind.

‘Dit is mien durp’
Opgelet: er zijn slechts 200 kaartjes per
voorstelling. Vrijwilligers, donateurs, 75+ers en
VIP arrangementen: na 1 september worden de
nog niet gereserveerde plaatsen verkocht, de
kortingsregeling geldt dan niet meer.

Groep 5
De entreekaartjes voor alle andere mensen die niet in
de groepen 1 tot en met 4 horen kosten 5,50 per stuk.
De verkoop van deze „gewone‟ entreekaart start pas na
de reserveringen van de vrijwilligers, donateurs, VIP
kaarten en 75+ers: vanaf 1 september.

Bijzonder koopje

Er is een nieuwe DVD uit: Sprekende Beelden,
getuigenverhalen bij oorlogsmonumenten. De DVD is
uitgegeven door het Nationaal Comité 4 en 5 mei.
Achter alle gedenktekens gaan verhalen schuil. Op
deze DVD vindt u 10 unieke portretten. Samen geven zij
een indringend beeld van uiteenlopende
oorlogsherinneringen.
Pou Lous vertelt over het onder water zetten van
Walcheren. Deze DVD is te koop in het Polderhuis voor
slecht € 9,95

Leuke koopjes
Voor binnen of voor buiten: Betonnen folklore kopjes
van mannen en vrouwen € 9,95 per stuk. Kiest u voor
een echtpaar aan de muur dan rekenen we € 17,50 met
u af. Wilt u liever de Vissermankop en de stoere Viking,
dan geldt dezelfde korting.

12 augustus
 Zee avontuur met Theodoor de Strandjutter
(Badstrand) van 13.00 tot 16.30 uur
 De eerste groep vertrekt om 13.00 in de tuin
van het museum, de tweede groep om 15.00
uur.
19 augustus
 Ludieke foto speurtocht “Zoek de Zeeuwse
meeuw”
26 augustus
 Ludieke foto speurtocht “Waar is de schat”
2 september
 Ludieke foto speurtocht “Waar is het jaar”.
26 september
 Fiets en wandeldag Memoria (09.00-17.00u)
15 oktober
 Pompoenenfestijn

Zeeland Nazomerfestival
„Zittend meisje‟ theaterstuk over Charley Toorop in een
duinpan bij Westkapelle
Westkapelle staat symbool voor eenvoud in het leven
van kunstenares Charley Toorop. „Zittend meisje‟ gaat
over haar relatie met een Zeeuwse boer en haar conflict
tussen vrouw zijn en een leven voor de kunst.
Data: 27 aug t/m 29 aug
1 sept t/m 5 september
Gratis inleiding om 19.30 uur door Ans Dingemanse in
het Polderhuis
Aanvang: 20.00 uur
Duur: 1.45 uur zonder pauze, incl. wandeling
Aanmelden via info@nazomerfestival.nl

31 oktober
 Fiets en wandeldag Memoria De Vrolijke
Tippelaars (09.00 - 17.00u)

Winnaars taartenwedstrijd
Voor de liefhebbers, de uitslag van weer een bijzonder
geslaagde wedstrijd!!!
De keuze van de vakjury:
1. Ellen Brasser met een frivole
chocoladetaart.
2. Christa Joosse met appeltaart.
3. Jeanine van Marion met advocaattaart.
De juniorprijs volgens de vakjury
Marina Peene met frambozenvlinder.
Een eervolle vermelding voor Mart Verhage met
zijn Polderhuistaart.

‘Dit is mien durp’

De publieksprijzen:
1. Angelique Theune met bosvruchtentaart.
2. Amber Huibregtse en Anouk Boogaard met
“hartje” marsepeintaart.
3. Max Provoost met een pannenkoekentaart.

Opgelet: er zijn slechts 200 kaartjes per voorstelling.
Vrijwilligers, donateurs, 75+ers en VIP arrangementen:
na 1 september worden de nog niet gereserveerde
plaatsen verkocht, de kortingsregeling geldt dan niet
meer.

Polderhuis Westkapelle
www.polderhuiswestkapelle.nl
0118 570700

Agenda Polderhuis
5 augustus
 Fiets en wandeldag Memoria (09.00 - 17.00u)
 Grote tuinmarkt rond tradities, thema dijk en
zee (11.00-17.00u)
 Speurtochten door het dorp

