DE 31e MOSSELFEESTEN TE PHILIPPINE.
De MOSSELFEESTEN 2007 vinden zoals gebruikelijk plaats tijdens het laatste weekend van
augustus, te weten op zaterdag 25 en zondag 26 augustus.
Tijdens de Mosselfeesten zijn er de bekende activiteiten zoals:
mosselen koken op de markt, een reusachtige braderie waarbij ook de middenstand uit Philippine
zich zal presenteren, 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 21e maal gehouden worden tijdens de Mosselfeesten.
Vele inschrijvingen zijn reeds 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 reeds 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 26 augustus, reeds 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.
5. KERMIS.
Op beide dagen is er een groot aanbod van kermisattracties, voor jong en oud, van
kindermolen tot autoscooter.
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6. MOSSELRIT.
Tijdens de Mosselfeesten in Philippine wordt voor de 13e keer de Mosselrit gehouden,
een vrije uitgepijlde toertocht voor recreatiefietsers. De Mosselrit kreeg de naam
“Ereprijs Robert Janssens” mee, genoemd naar de bekende Vlaamse sportjournalist, die reeds
vanaf 1962 onafgebroken de Ronde van Frankrijk volgt en auteur is van boeken als ‘Vreugde
en Verdriet in de Tour’, ‘Eddy Merckx: mijn levensverhaal’ en ‘Herman van Springel: de
winnende verliezer’.
De organisatie is vanouds weer in handen van toerclub TC Avanti, die reeds 19 jaar domicilie
houdt in clublokaal “Marinet” van Kees en Nellie Buijze aan de Gentsebreedstraat te
Philippine.
Dit jaar zijn er 3 nieuwe ritten uitgepijld en de afstanden zijn iets vergroot. Er is een route van
40 km die door de polders van Bassevelde en Boekhoute leidt met als stopplaats café
“De Handboogschutter”.
De routes van 75 en 115 km gaan naar café “De Tol” te Eede/Middelburg, waar een rustpauze
ingelast is. Bewoners van West-Zeeuws-Vlaanderen en West-Vlaanderen kunnen ook hier
starten. De routes lopen zoveel mogelijk over verkeersluwe polderwegen.
Hoewel de routes uitgepijld zijn met witte grondpijlen krijgen de deelnemers toch een
routebeschrijving mee met telefoonnummer van de organisatie, die u in geval van
onherstelbare pech kunt bellen, waarna u opgehaald wordt.
De tocht kan eveneens als sterrit gereden worden. Voor alle ritten kan gestart worden tussen 8
en 14 uur.
Elke deelnemer dingt met zijn/haar inschrijvingskaart mee naar een van de vele aantrekkelijke
prijzen. Leden van NTFU/BBR/BWB krijgen korting op het inschrijfgeld.
Kortom, deelname aan één van deze ritten, is een mooie gelegenheid om een feestelijk
weekend sportief te beginnen en aansluitend met vrienden en kennissen Philippine te
verkennen en deel te nemen aan de vele activiteiten.
Ook het eten van een mosselmaaltijd hoort daarbij!
7. WANDELCLUB DE KWARTELS.
Even voorstellen..... Wandelclub de Kwartels Groot-Assenede.
Wij zijn aangesloten bij de Vlaamse Wandel en Jogging Liga en tellen 500 leden,
verspreid over de hele regio rond Assenede. Onze doelstelling is het bevorderen van de
wandelsport door het zelf organiseren van tochten en deelname aan tochten van andere
clubs. Daarbij is iedereen vrij te bepalen aan welke tochten zij wensen deel te nemen,
de afstanden en het tempo worden naar eigen goeddunken gekozen.
Voor het jaar 2007 organiseren wij samen met de St. Mosselfeesten de 10e Mosselfeestentocht in de directe omgeving van Philippine. Een prachtige natuurwandeling met start en
aankomst in Nederlands Mosselstad nummer 1. Langs oude zeedijken, kreken, en door het
prachtige Braakmangebied. Inschrijving staat open voor iedereen op zaterdag 25 augustus
vanaf 07.00 uur tot 15.00 uur in het sportcomplex ‘t Bermpje aan de Strandgaper te
Philippine.
8. HET SHANTYKOOR NEPTUNES.
Het shantykoor Neptunes is opgericht op 8 december 2000 en staat onderleiding van Piet van
Dongen. Hun thuishaven is Schouwen-Duiveland (Zeeland.) Bij de oprichting bestond het
koor slechts uit enkele leden en een accordeonist, momenteel telt Neptunes al 25 leden.
Kijk voor meer informatie en foto’s op hun website www.shantykoor-neptunes.nl
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9. PRIJSVRAAG: HOOFDPRIJS ‘EDDY MERCKX’ 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 26 augustus 2007 om 18.15 uur op de kiosk.
Deze rubriek en prijs is ons geschonken door een zeer regelmatig bezoeker en culinair vriend
van Mosselstad Philippine.
10. 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.
De deelnemende kunstenaars zijn:
Tondat Mosaici Eeklo / Gino Tondat en 8-10 studenten van de Stedelijke Academie Wilrijk
Nicoline van Boven, Kapelle: juweelontwerpen / edelsmeden
Ina Marcus, Axel: beelden
Nicole Henderiks, Heikant: etsen / pentekeningen.
In de Galerie is een expositie ingericht met de meest recente keramische objecten en
schilderijen van Sia Braakman. De themacollectie: de wijnkan is onderdeel hiervan evenals
de kleinere verzamelobjecten. Schilderijen op doek en papier in verschillende formaten en in
verrassende omlijstingen maken de expositie tot een interessant geheel. Sia is aanwezig om
uitleg en informatie te geven over haar werken.
De kunstmarkt en expositie zijn te bezoeken tijdens de mosselfeesten op 25 & 26 augustus.
Zaterdag vanaf 13.00 uur tot 17.00 uur. Zondag vanaf 11.00 uur tot 17.00 uur.
11. SCHMINKEN VAN DE KINDEREN.
Op beide dagen kunnen de kinderen zich gratis laten schminken. Bezoek het schminkkraam!
12. STICHTING SCHOTSE HOEK programma Mosselfeesten 2007.
Stichting de Schotse Hoek, Stadhuisplein 1, 4553 AW Philippine.
Programma tijdens de Mosselfeesten 2007.
Op beide dagen van 13.00 uur t/m 18.00 uur tentoonstelling van de werkstukken die gemaakt
zijn door de diversen cursisten en natuurlijk de kinderen in het afgelopen seizoen.
Tijdens de tentoonstelling diverse demonstraties voor jong en oud van verschillende
activiteiten en technieken waaronder o.a. encaustic art.
Deze nieuwe technieken en activiteiten zullen in de loop van het komend seizoen plaats
vinden.
Op beide dagen van 13.00 uur t/m 17.00 uur kunnen de kinderen terecht om te komen
knutselen in onze knutselhoek.
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Zij kunnen hiervoor gewoon binnen lopen en zich ter plaatse opgeven.
Zaterdag demonstratie Freestyle & streetdance door kinderen uit Philippine die worden
begeleid door Dans Studio Fatimotion.
Plaats voor de Schotse Hoek om 15.00 uur.
Kom eens een kijkje nemen en zie wat de Stichting de Schotse Hoek organiseert voor jong
en oud U bent van harte welkom.
13. ZONDAG 26 AUGUSTUS A.S. PASSAGE ENECO-TOUR DOOR PHILIPPINE.
Rond 12.45 uur zal zich de reclamecaravaan aankondigen waarna binnen het halfuur de
profwielrenners door Philippine hun weg richting de Braakman zullen vervolgen.
Voor verdere informatie zie: www.daarkunjenietomheen.nl .
14. KINDERPROGRAMMA.
Vanaf 09.00 uur twee clowns in het feestgedruis van de Mosselfeesten 2007.
Om 13.00 uur krijgen ze een collega op bezoek, de goochelaar.
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