PROGRAMMA 32E MOSSELFEESTEN te PHILIPPINE
ZATERDAG 30 AUGUSTUS 2008.
08.00 uur
tot
14.00 uur

07.00 uur
tot
15.00 uur
10.00 uur
11.00 uur
12.00 uur
12.00 uur
12.00 uur

13.00 uur

13.00 uur
13.00 uur
13.30 uur

14.00 uur
14.00 uur
14.15 uur

15.00 uur
15.30 uur
16.15 uur
16.30 uur
17.00 uur
19.00 uur

14e Mosseltocht georganiseerd door Toerclub Avanti.
„Ere-prijs Robert Janssens‟, bekend Vlaams sportjournalist.
Vrije fiets-toertocht vanuit Café Marinet, Gentsebreedstraat 25.
Inschrijving tussen 08.00 en 14.00 uur.
Afstanden 40, 75 of 115 km.
Inschrijfkosten: 115 km leden fietsclub € 2,50 / niet leden € 3,75
75 km leden fietsclub € 1,75 / niet leden € 3,00
40 km leden fietsclub € 1,25 / niet leden € 2,50
Na afloop is er voor alle deelnemers een verloting met leuke prijzen.
11e Mosselfeestentocht georganiseerd door wandelvereniging “de Kwartels”
uit Assenede. Afstanden 5-10-15-20-25 km.
Inschrijven vanaf 07.00 uur tot 15.00 uur in de kantine van de
voetbalvereniging Philippine aan de Strandgaper.
Aanvang markt.
Mosselen koken op de Markt.
Opening kermisattracties.
Gratis kinderen schminken op de markt
1e Boeken & Kunst & Curiosamarkt in samenwerking met Galerie / atelier Sia.
Meer dan twintig kramen met boeken, kunst en curiosa opgesteld vanaf Hotel
Au Port aan de Waterpoortstraat tot en met galerie Sia.
Opening 32e Mosselfeesten door burgemeester Lonink van de gemeente
Terneuzen.
Optreden fanfare “St. Cecilia” uit Philippine.
Uitreiking Gouden Mossel 2008 op de kiosk.
SKW, knutselen voor de kinderen in de tent voor hun gebouw.
Tevens tentoonstelling binnen in gebouw.
Opening nostalgisch Philippine. / locatie Waterpoortstraat – Galerie Sia.
Met medewerking van vrijwilligers brengen wij u een stukje historie
terug in Philippine. Zo kunt u ouderwets op café, een bezoek brengen aan een
klaslokaaltje uit grootmoederstijd, opnieuw controle door douaniers inclusief
achtervolging en de terugkeer van een historisch benzinestation beleven!
Leden van de toneelvereniging Esmoreit brengen deze animatie waarbij u
wellicht wordt verzocht actief deel te nemen.
Mede mogelijk gemaakt door bijdrage Rabobank Terneuzen-Sas van Gent.
Optreden dweilband
Rondritten paardentram door gehele kern van Philippine.
Aanvang Internationale wedstrijd
“Mosselen opensteken om de Philippine trofee”.
Sponsor Mosselhandel Prins & Dingemanse.
Optreden van streetband “The Dixie Charlies” uit Zelzate/Lokeren.
Optreden zanger Ardengo Persijn bij Galerie Sia.
Prijsuitreiking Mosselopensteekwedstrijd op de kiosk.
Optreden fanfare “St. Cecilia” uit Philippine. Concert op de kiosk.
Optreden door muziekvereniging “Geduld Overwint” uit IJzendijke.
Muzikale rondgang door het centrum vn Philippine.
Optreden van „De Maffoos‟ op podium tegenover de Zwaan.
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19.00 uur
19.30 uur

20.00 uur

21.00 uur

Optreden duo OpMaat in Restaurant Frank Wiskerke
Streetparade door “D/C band” uit Cadzand.
Streetparade door “Tandsjenbei” uit Westdorpe.
Muziek op straat en in de vele horecagelegenheden.
In de Kaaie: Grote bingo-avond met vele prijzen.
Organisatie: Carnavalsvereniging de Mosselkrauwers.
Totaal 8 ronden + superronde met vele kilo‟s mosselen en andere waardevolle
prijzen w.o. de bekende boodschappentassen. Iedere Bingofanaat is van
harte welkom op dit inmiddels traditioneel festijn.
Zaal open vanaf 19.00 uur.
Einde marktgebeuren.
01.00 uur
Sluiting.

ZONDAG 31 AUGUSTUS 2008.
08.00 uur
Reusachtige rommelmarkt op en rond het Philipsplein en de Jacob Hobeinstraat.
Vrije deelname. Uitsluitend verkoop van 2e hands materialen.
Verkoop van nieuwe goederen is niet toegestaan.
Einde rommelmarkt rond 12.00 uur.
Deelnemers zijn opgeruimd uiterlijk om 12.30 uur.
08.00 uur
Aanvang markt.
10.00 uur
Aanvang kermis.
10.00 uur
Gratis kinderen schminken op de markt.
10.00 uur
Aanvang helicoptervluchten vliegbedrijf Prince.
Opstijgen en landen op voetbalveld vv Philippine.
Bekijk uw mooie omgeving en de Mosselfeesten vanuit de lucht!
11.00 uur
Heineken oesterman, steekt voor u „sur place‟ een verse oester open,
smullen maar! Wellicht vertelt hij u nog een anekdote over oesters!
11.00 uur
Streetparade door streetband “de Slikmossel” uit Philippine.
11.30 uur
Aanvang Mosselen koken op de Markt.
12.00 uur
Voor de kinderen:
2 zeer speciale clowns, Bol & Bollie, brengen voor jullie een leuk programma!
Je kunt ze overal tegenkomen op de markt, in de straten en op terras.
12.00 uur
1e Boeken & Kunst & Curiosamarkt in samenwerking met Galerie / atelier Sia.
Meer dan twintig kramen met boeken, kunst en curiosa opgesteld vanaf Hotel
Au Port aan de Waterpoortstraat tot en met galerie Sia.
12.00 uur
Streetparade door streetband
12.00 uur
De kindergoochelaar Foetsie Foetsie maakt zijn opwachting
op de Mosselfeesten.
13.00 uur
SKW, knutselen voor de kinderen in de tent voor hun gebouw.
Tevens tentoonstelling binnen in gebouw.
13.00 uur
Francesco di Creatore, blaast de meest mooie ballonnen voor de kinderen.
13.00 uur
Optreden streetband Te Geen Naom uit Sas van Gent.
13.30 uur
Opening nostalgisch Philippine. / locatie Waterpoortstraat – Galerie Sia.
Met medewerking van vrijwilligers brengen wij u een stukje historie
terug in Philippine. Zo kunt u ouderwets op café, een bezoek brengen aan een
klaslokaaltje uit grootmoederstijd, opnieuw controle door douaniers inclusief
achtervolging en de terugkeer van een historisch benzinestation beleven!
Leden van de toneelvereniging Esmoreit brengen deze animatie waarbij u
wellicht wordt verzocht actief deel te nemen.
Mede mogelijk gemaakt door bijdrage Rabobank Terneuzen-Sas van Gent.
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14.00 uur
15.00 uur

15.00 uur
16.00 uur
16.00 uur
18.15 uur

19.30 uur
19.30 uur
20.00 uur

Optreden Ardengo Persijn bij Galerie Sia.
Optreden groep BiezeBaaze uit Gent op de muziekkiosk.
Bekend van o.a. de Gentse Feesten. Zie: www.biezebaaze.be .
Frans Babbelaar brengt muziek voor elk wat wils, met nadruk op
70, 80 en 90 jaren. In het voorprogramma optreden van zangeres Zoe.
Optreden Popkoor / EigenWijs terras restaurant de Vlaemsche Pot.
Optreden Harmonie “Kloosterzande” uit Kloosterzande.
Gesponsord door notariskantoor Terneuzen.
Streetparade door de „Rattenband‟ uit Sint Jansteen.
Prijsuitreiking prijsvraag THOMAS PIPS op de kiosk.
Diegene van de deelnemers aan de prijsvraag welke het juiste aantal verstopte
muizen in de tekening weet te vinden gaat naar huis op een nieuwe
EDDY MERCKX RACEFIETS.
(zie aanvullende voorwaarden in de toelichting.)
Streetparade door streetband „De Dikkuh Nekkuh Bent‟ uit Vlissingen.
Streetparade door streetband
Einde marktgebeuren.

Programmawijzigingen voorbehouden.
Het volledige programma + toelichting staat op www.mosselstad.nl .
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