Polderhuis Extra Nieuws
December 2009, 1350 exemplaren
______________________________________________________________________________

Foutje 1….bankrekening
Doet u mee met de Liberty Bridge? De brug die een verbinding maakt tussen de dijk en de tuin van het
Polderhuis. Voor een donatie van minimaal 10 euro komt uw naam op de brug. Door een fout in het
Polderhuisblad stond er een cijfer te weinig bij het bankrekeningnummer voor de donaties.
Wilt u uw naam, de naam van uw kinderen of ouders op de brug hebben, maak dan een donatie over
naar 1534.68.122 en geef de naam op die op de brug moet komen te staan.

Foutje 2….zangavond
Het einde van het jaar levert af en toe foutjes op. Maar de oplettende lezer had het al gezien, de Zing
maar mee avond is niet op 12 januari maar op 21 januari, in het Kasteel van Batavia.

Senior Kamerveiling 27-02-2010
Nieuw voor Westkapelle is het volgende idee: de Senior Kamerveiling. Een voorstel waar de
ondernemers Jeroen de Witte en Adrie Roelse mee naar het Polderhuis kwamen. Zij wilden een
leuke dag organiseren voor de mensen uit het dorp, vóór en mét Wasschappelse verenigingen,
met als belangrijk hoofddoel: een veiling ter ondersteuning van het Polderhuis. Zij hebben voor
het Polderhuis als goed doel gekozen omdat deze organisatie voor en van iedereen is. Voor
jong en oud, voor alle gezindten. Het Polderhuis is erg blij met hun initiatief en wij bedanken ze
nu al bij voorbaat voor hun inzet!

Wanneer?
Op zaterdag 27 februari 2010 staat Westkapelle Herrijst bol van de activiteiten en gezelligheid.
Het wordt een dag met zang en gezelligheid voor jong en oud. Met een spetterende veiling ten
behoeve van Stichting Polderhuis te Westkapelle. Deze veiling staat onder het toeziend oog
van een van de notarissen van Sauer & Oonk.
Kalender / Agenda
Zaterdag 27 februari 2010
Plaats: Westkapelle Herrijst
Tijd: van 14.00 tot 2.00 uur.
Entree: gratis

Wat?
Een markt, geheel in winterse stijl aangekleed, met diverse verenigingen en stichtingen die
zichzelf kunnen promoten. Zij bieden met elkaar diverse verlotingen aan, er zijn spelactiviteiten
en een springkussen voor de kinderen, verkoop van kleding en boeken. U hoeft niet naar huis
om te eten want er is van alles te koop zoals hot-dogs, wafels en andere lekkernijen. Dit alles
kunt u rustig nuttigen op het marktplein tussen de ski- en langlauflatten met een kop verse
koffie, of thee, of een verfrissing.

U kunt ook plaatsnemen bij de “Heineken bierstube” waar u zich waant in een van de
alpenlanden, met rond het marktplein
diverse muziek optredens en natuurlijk de senior kamerveiling.
Kortom een gevoel van op vakantie zijn, ontspanning en gezelligheid.
Wat is de Senior Kamerveiling?
Dit is een veiling, o.l.v. Jordy Conté, waar spulletjes en (ludieke) uitstapjes bij opbod worden
verkocht. Als extra voor alle kopers wordt er later op de dag een grote prijs onder hen verloot.
Kortom u bied eigenlijk op twee dingen.
Wie staan er op de markt?
Op de markt staan diverse verenigingen, die zichzelf promoten en leuke en lekkere dingen
verkopen. De gehele opbrengst van deze markt is t.b.v. hun eigen kas. Dus als u een wafel
koopt bij een van de stands, dan steunt u ook nog die vereniging die ze staat te bakken.
Welke muziek optredens zijn er?
Er zijn drie optredens:
Zing maar mee met (onder voorbehoud) het Wasschappels Kwartet
De Broodroosters o.l.v. Kees Lievense
Én…… een spetterend optreden van een Oostenrijkse Après-ski zanger.
Het geheel van deze dag wordt verzorgt door Dj Maarten Sonius

Wat wordt er geveild?
Wat zoeken wij?
Wij (de organisatoren Jeroen de Witte, Adrie Roelse en het Polderhuis) zijn op zoek naar leuke
spulletjes of diensten die per opbod kunnen worden geveild. Dit kan een mooi schilderij zijn, of
een bijzonder voorwerp. Het zijn niet alleen dingen die geveild kunnen worden, maar ook een
dienstverlening zoals een muziekoptreden of een dagje vissen met je eigen boot, of bij iemand
thuis gaan koken, een week lang de hond uitlaten, een keer grasmaaien, . Er zijn vast genoeg
mensen in het dorp met creatieve gedachten.
Kortom draagt u het Polderhuis een warm hart toe en wilt u de stichting helpen aan een grote
opbrengst bel dan of stuur een mailtje.
-

Heeft u een idee om een bepaalde dienst aan te bieden aan de veilingmeesters
Bel of mail!!

-

Heeft u een voorwerp om aan te bieden
Bel of mail!!!

Stichting Polderhuis Westkapelle: 0118-570700
info@polderhuiswestkapelle.nl
Adriroelse@hetnet.nl
06-50287527
Jeroendewitte@zeelandnet.nl 06-12406987

Beste wensen
Namens alle organisatoren: een goed 2010 toegewenst met een spetterende Seniorveiling!

