DE 35e MOSSELFEESTEN TE PHILIPPINE.
De MOSSELFEESTEN 2011 vinden zoals gebruikelijk plaats tijdens het laatste weekend van
augustus, te weten op zaterdag 27 en zondag 28 augustus a.s.
Tijdens de Mosselfeesten zijn er de bekende activiteiten zoals:
mosselen koken op de markt, een reusachtige braderie, optreden van fanfares, streetbands, de
uitreiking van de Gouden Mossel en een fantastische rommelmarkt.
Een aantal activiteiten zullen we u nader toelichten.
1. UITREIKING VAN DE GOUDEN MOSSEL.
Traditioneel zal tijdens de opening van de Mosselfeesten ook dit jaar weer de uitreiking van de
Gouden Mossel plaatsvinden.
De Gouden Mossel wordt uitgereikt aan een persoon of instantie, wie of welke zich op
bijzondere wijze verdienstelijk heeft gemaakt voor de promotie van Philippine of de Mossel
in het algemeen.
2. INTERNATIONALE WEDSTRIJD MOSSELEN OPENSTEKEN OM DE
PHILIPPINE TROFEE. (beker gesponsord door Mosselhandel Prins & Dingemanse)
Dit jaar zal de Internationale Wedstrijd Mosselen opensteken om de Philippine trofee
reeds voor de 25e maal gehouden worden tijdens de Mosselfeesten.
Vele inschrijvingen zijn al binnen waaronder vele favoriete teams.
Mosselen opensteken is een handigheid, die slechts weinig mensen goed in de vingers hebben.
Philippine met zijn groot verleden in de mosselvisserij, kent zelf een dertigtal personen, soms
nog oud-mosselvissers, die deze vaardigheid beheersen.
De wedstrijd mosselen opensteken gebeurt met teams van 2 personen; dit team moet zo snel
mogelijk 36 geschikte mosselen opensteken.
Het opensteken zelf en de mosselen worden door een vakkundige jury gekeurd op kleur,
beschadiging en het goed loszitten van de mossel in de schelp.
In Philippine leeft de wedstrijd dermate, dat de meeste teams al weken van tevoren
in training gaan.
De gezamenlijke restauranthouders van Philippine zullen bij deze „mosselen-opensteekwedstrijd‟ nog voor een verrassing zorgen en de winnaars zullen op zeer toepasselijke
wijze gehuldigd worden.
3. ROMMELMARKT.
Op zondagmorgen 28 augustus, al zeer vroeg in de morgen, zal weer de grootste
rommelmarkt van Zeeuws-Vlaanderen in de buitenlucht, plaatsvinden.
Deelnemers en kopers komen van heinde en verre om in Philippine zaken te doen.
4. MUZIEK.
In het kader van de Mosselfeesten en gezelligheid heeft de organiserende Stichting
Mosselfeesten vanzelfsprekend een volledig programma aan muziek. Fanfares en
drumkorpsen, streetbands, en een grote bingoavond op zaterdag in gemeenschapshuis „de
Kaaie‟ zijn hierbij programmaonderdelen.
Met de talrijke terrassen in Philippine, wordt het een grandioos en gezellig
openluchtspektakel met muziek en vertier van „s-ochtends tot „s-avonds.
In 2011 hebben we zowel op zaterdag alsook zondag een optreden van dweilorkest
„Hosanneke‟ uit Wijchen met in hun midden bassist Toon Sommerdijk.
5. KERMIS.
Op beide dagen is er een groot aanbod van kermisattracties, voor jong en oud, van
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kindermolen tot autoscooter.
6. MOSSELTOCHT.
MOSSELTOCHT PHILIPPINE, EREPRIJS ROBERT JANSSENS
(fietstocht voor Wielertoeristen)
Op zondag 28 augustus 2011, de zondag van de Mosselfeesten, organiseert Wielerpromotie
Philippine, de Mosseltocht Philippine, ereprijs Robert Janssens.
Wielerpromotie Philippine is een onderdeel van het Wielercomité Philippine, dat jaarlijks de
Omloop van de Braakman (27 maart) en Ronde van Philippine voor Elite z.c. organiseert.
Daarnaast wordt er ook aan de jeugd gedacht, de Ronde van Philippine (17 juli) is er ook voor
Nieuwelingen en de jeugdcategorieën 1 t/m 7. (van 7 tot 14 jarige jongens en meisjes)
Afgelopen Kerst werd voor het eerst, onze VTT verreden, deze tocht ging voornamelijk door
het natuurgebied van de Braakman en over het parcours van de Omloop van de Braakman.
Daar het een groot succes was, wordt deze 24 december a.s. weer verreden.
De route van de Mosseltocht gaat over autoluwe wegen, door het prachtige landschap van de
Kreken en Polders van het Meetjesland.
Na de controle in Groede rijden we over het Hollandse weer terug naar Philippine.
U komt waarschijnlijk op plaatsjes waar u nog nooit van hebt gehoord.
De afstanden waaruit gekozen kan worden zijn 50 en 75 kilometer.
Inschrijven en Starten kan vanaf 8.30 tot 11.00 uur in Café Marinet, Gentsebreedstraat 25 te
Philippine. Hier is het waarschijnlijk moeilijk om te parkeren, u kunt het beste uw auto
parkeren aan het Voetbalveld aan de Strandgaper. U kunt het beste de borden Sportvelden
volgen.Van hieraf staat de startlocatie aangeduid.
Na de fietstocht bent u van harte welkom op de verdere festiviteiten van de Mosselfeesten.
Voor meer informatie over de fietstocht kunt u contact opnemen met;
Edwald Martijn
Tel. 0031- 115 491022 of emailadres: emartijn@zeelandnet.nl
Graag tot ziens op onze tocht.
7. PRIJSVRAAG: HOOFDPRIJS ‘COPPI’ FIETS.
Ook dit jaar opnieuw de “Thomas Pips” prijsvraag.
De deelnemers dienen in een tekening van de in België zeer bekende Thomas Pips het juiste
aantal verstopte muizen te vinden. Gratis deelnameformulieren zijn verkrijgbaar in het
marktkraam waar u tevens de prachtige fiets kunt bewonderen.
Maximaal een deelnameformulier per bezoeker en bij meerdere juiste uitslagen beslist het lot.
De prijswinnaar dient persoonlijk aanwezig te zijn bij het bekend maken van de winnaar
om zijn/haar prijs in ontvangst te nemen. Indien niet aanwezig wordt de prijs direct opnieuw
verloot. De prijsuitreiking is zondag 28 augustus 2011 om 18.00 uur op de kiosk.
Deze rubriek en zeer mooie prijs is ons geschonken door een zeer regelmatig bezoeker en
culinair vriend van Mosselstad Philippine.
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8 . GALERIE / ATELIER SIA, Waterpoortstraat 2a.
Evenals voorgaande jaren ook dit jaar weer een uitgebreid kunstprogramma
in en om Galerie/Atelier Sia. (zie www.siabraakman.nl )
Galerie/Atelier Sia is gevestigd aan de Waterpoortstraat 2a te Philippine.
Tijdens de Mosselfeesten is er op het plein, aan de voorzijde een kunstmarkt ingericht.
Diverse kunstenaars zullen hier hun werk presenteren en demonstreren.
Zij kunnen u alles over hun werk vertellen en weten vast alle antwoorden op uw vragen.
Het werk en de kunstenaars zijn zeer uiteenlopend.
U kunt genieten van verschillende vormen van kunst, waaronder Zijde schilderijen, Vilten,
Glaskunst, Keramiek en ander soort werk.
In de Galerie Sia is een expositie ingericht met keramische objecten en schilderijen van Sia
Braakman, waaronder een collectie unica kop en schotels in Mingporselein, bijzondere
Schaalvormen. Schilderijen op doek in acryl en gemengde techniek. Kortom het resultaat van
een jaar met inspiratie in beide disciplines.
Tevens is er een boeken-, kunst- en curiosamarkt vanaf Hotel Au Port tot aan Galerie Sia.
Ongeveer twintig kramen met allerlei hebbedingetjes!
9. SCHMINKEN VAN DE KINDEREN.
Op beide dagen kunnen de kinderen zich gratis laten schminken. Bezoek het schminkkraam!
Indien je even moet wachten dan kun je op het springkussen terecht!
10. KINDERPROGRAMMA.
Om 13.00 uur krijgen ze een collega op bezoek, de goochelaar Francesco di Creatore die voor
kinderen wel een zeer speciale ballon maakt!
Het kinderprogramma wordt mede gesponsord door Rabobank Terneuzen-Sas van Gent.
11. STADSOMROEPERSFESTIVAL.
Op zondag 28 augustus vanaf 11.00 uur zullen een vijftiental stadsomroepers Philippine hun
boodschap laten horen. Hun officiële concours start om 14.00 uur en om 16.00 uur zal de
winnaar worden bekend gemaakt op de Kiosk.

Persbericht stads+dorpsomroepersconcours op zondag 28
augustus tijdens de mosselfeesten in Phillippine.
HOORT HOORT ZEGT HET VOORT
BURGERS VAN ZEELAND en BELGIE HOORT MIJ AAN, ZATERDAG 27 EN ZONDAG 28
AUGUSTUS MOET U ZEKER NAAR DE MOSSELFEESTEN IN PHILLIPPINE GAAN!
Zondag 28 augustus a.s. zullen er 16 omroepers strijden om de Mosselbokaal en de punten tellen
ook mee voor het Nederlands kampioenschap
Deze stads- en dorpsomroepers komen uit heel Nederland, ja zelfs over de grenzen heen.
3 Omroepers komen uit België: André Pauwels uit Dadizele, Gerard Vercauteren uit Temse en
Odilon Wiels uit Zele. In België heten ze ook geen omroepers maar „bellemannen‟.
Verder 3 deelnemers uit Friesland, 2 uit Groningen, 2 uit Zeeland, 2 uit Noord-Holland, 3 uit
Gelderland, 1 uit Overijssel en 1 uit Noord-Brabant
Zij hebben allemaal hun eigen instrument mee om uw aandacht te vragen;
o.a. bellen, toeters, ratels en klinken of bekkens!!!
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Ze hebben allemaal een opdracht als verplichte roep over Phillippine, Mosselstad nummer 1 van
Nederland, daarna heeft elke omroeper zijn eigen roep uit eigen streek, stad of dorp
Deze beide roepen worden door een deskundige jury uit Phillippinne beoordeeld en daar rolt dan
vanzelf de nummers 1, 2, en 3 uit.
We zullen u ook het programma toesturen zodat u ook weet waar en wanneer zij optreden heeft u
nog vragen kunt u altijd contact met mij opnemen:
wim de smit gsm: 06-23759875 of e-mail: wdesmit@zeelandnet.nl

HOORT, HOORT ZEGT HET VOORT
WILLEM DE ZEEUWSE BABBELAAR
DORPSOMROEPER GEMEENTE BORSELE

12. GALERIE Pand 3.
Pand 3 is een in het centrum van Philippine gelegen galerie die hedendaagse kunst brengt.
Met de Mosselfeesten eind augustus exposeert Coccie van Duijn met linosneden en keramiek.
Speciaal voor de feesten heeft zij keramiek ontworpen en gemaakt.
In haar linosneden verbindt Coccie van Duijn door middel van woordspelingen de
mensenwereld met die van de dieren. Het is een vrolijk gekleurde wereld en kunst met een
randje: de lijsten om de lino`s worden beschilderd waardoor er een uniek geheel ontstaat.
Ook het keramiek heeft eenzelfde invalshoek met dieren en andere attributen die tot leven
komen, zoals bijv. de koekjes op de koekjesschalen.
Coccie van Duijn studeerde aan de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten te Den
Haag en woont en werkt in Den Haag.
Ze werkt zowel in opdracht als vrij. Ze ontwierp diverse geboortekaartjes voor particulieren,
huwelijks- en geboorteschalen, illustratiewerk , serviezen en tegeltableaus.
Ook breit zij truien met haar eigen dierfiguren erin.
Haar werk is aangekocht door diverse artotheken, ministeries, provinciehuis Zuid Holland,
Erasmus universiteit Rotterdam en diverse particulieren.
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