PROGRAMMA 38E MOSSELFEESTEN te PHILIPPINE

VRIJDAG 29 AUGUSTUS 2014.
21.30 uur
Live optreden op de kiosk aan de Markt van WHATEVER.

ZATERDAG 30 AUGUSTUS 2014.
08.30 uur
Wielerpromotie Philippine organiseert:
Mosselsneukeltocht Philippine, zie toelichting.
Inschrijven vanaf 08.00 uur tot 09.30 uur in Café Marinet.
10.00 uur
Aanvang markt.
10.00 uur
Zeeuwse modelbouwvereniging “Zuid-Zuidwest”; demonstratie met
radiografisch bestuurde schepen in het bassin op het plein bij De Mossel.
11.00 uur
Mosselen koken op de Markt.
12.00 uur
Opening kermisattracties.
12.00 uur
Gratis kinderen schminken op de markt.
13.00 uur
Kinderrommelmarkt op het Kerkplein R.K. Kerk, deelname kinderen tot 13 jaar.
13.00 uur
Opening 38e Mosselfeesten door burgemeester Lonink van de gemeente
Terneuzen.
Optreden fanfare “St. Cecilia” uit Philippine.
13.00 uur
Uitreiking Gouden Mossel 2014 op de kiosk.
14.00 uur
Zaal de Kaaie, wat is er te zien?
Modelbouw, handwerken en foto’s gemaakt door cursisten van de fotocursus.
Natuurlijk staat de koffie klaar.
14.15 uur
Aanvang Internationale wedstrijd
“Mosselen opensteken om de Philippine trofee”.
Sponsor Mosselhandel Prins & Dingemanse.
16.15 uur
Prijsuitreiking Mosselopensteekwedstrijd op de kiosk.
16.30 uur
Optreden fanfare “St. Cecilia” uit Philippine. Concert op de kiosk.
17.00 uur
Einde kinderrommelmarkt.
18.00 uur
Einde marktgebeuren.
19.00 uur
Optreden op de kiosk van MAARTEN TERMONT
19.30 uur
Streetparade door de “DC band” uit Zuidzande.
Muziek op straat en in de vele horecagelegenheden.
20.00 uur
2e Optreden op de kiosk van MAARTEN TERMONT
20.00 uur
Café Marinet: 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.
21.30 uur
Live optreden op de kiosk markt “SUPER AUTOMATIC”.
01.00 uur
Sluiting.

ZONDAG 31 AUGUSTUS 2014.
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 16.00 uur.
Deelnemers zijn opgeruimd uiterlijk om 16.30 uur.
08.00 uur
Aanvang markt.
10.00 uur
Zeeuwse modelbouwvereniging “Zuid-Zuidwest”; demonstratie met
radiografisch bestuurde schepen in het bassin op het plein bij De Mossel.
10.00 uur
Aanvang kermis.
10.00 uur
Zaal de Kaaie, wat is er te zien?
Modelbouw, handwerken en foto’s gemaakt door cursisten van de fotocursus.
Natuurlijk staat de koffie klaar.
11.00 uur
Streetparade door streetband “de Slikmossel” uit Philippine.
11.30 uur
Aanvang Mosselen koken op de Markt.
12.00 uur
Gratis kinderen schminken op de Markt.
12.25 uur
Optreden kiosk Markt van ELLEN MINDERHOUD
13.00 uur
Optreden streetband ‘Orange band’uit Sas van Gent
13.00 uur
Clown Francesco di Creatore, blaast de meest mooie ballonnen voor de
kinderen.
13.10 uur
Optreden kiosk Markt van SJAKO DE BRAAL
14.00 uur
2e Optreden kiosk Markt van ELLEN MINDERHOUD
14.45 uur
2e Optreden kiosk Markt van SJAKO DE BRAAL
15.00 uur
Optreden streetband ‘Tandsjen Bei’ uit Westdorpe.
16.00 uur
Optreden kiosk Markt MARJON van IWAARDEN & BAND
18.00 uur
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
SPORTFIETS.
(zie aanvullende voorwaarden in de toelichting.)
18.00 uur
Optreden kiosk Markt “THE GOOD, THE BAD en BART”
18.00 uur
Einde marktgebeuren.
19.00 uur
Streetparade door streetband ‘Goe Vals en uit de Moate’.
21.00 uur
Einde optredens op de Kiosk.
Programmawijzigingen voorbehouden.
Het volledige programma + toelichting komt ook op www.mosselstad.nl .

