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Beste inwoner van Philippine,   

Hierbij de 4de uitgave met het programma “in de Kaaie” sept. 2017 t/m aug. 2018.  

De verschillende verenigingen en gebruikers geven U een overzicht van hun 
activiteiten en uitvoeringen, zodat U kunt bepalen welke datum U vrij moet/wilt 
houden om iets bij te wonen.  Uitvoering  toneel,  concert muziek, optreden van een 
groep of persoon of één van de vele wekelijkse activiteiten. De verschillende groepen 
en verenigingen zetten hun beste beentje voor om er weer een aangenaam seizoen 
van te maken. 

Wilt U zelf aan een activiteit deelnemen of U aansluiten bij een groep of vereniging 
schroom dan niet en doe het, U bent  van harte welkom ! 

Het bestuur wenst U een fijn seizoen 2017-2018 in onze  Kaaie ! 

 

Marc Verstraete, secretaris/interim voorzitter: marcverstraete24@gmail.com 

Koos Wisse, penningmeester/interim voorzitter: jjw.wisse@zeelandnet.nl 

Anita Neijt, gebruik de Kaaie/reserveringen: a.j.neijt@hetnet.nl 

Rob Oostdijk, technisch onderhoud: r.oostdijk@dekaaie.nl 

Marian Moelker, beheer/onderhoud: makemoel@zeelandnet.nl 

 

de Kaaie 

Waterpoortstraat 1A 

4553 BG PHILIPPINE 

0115-851665 

www.dekaaie.nl 
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Activiteiten van Stichting “de Schotse Hoek” 

Maandag  

Handwerkmiddag voor dames; 13.30 – 16.00 uur (Kaaie 1) 

Deze gezellige middag is voor dames van alle leeftijden. Er is geen 
lidmaatschap aan verbonden. Je kunt er verschillende soorten handwerk 
doen, zoals kaartjes maken, breien, haken, borduren; wat je maar wilt. 

Het enige wat je moet doen is zelf je handwerk meebrengen en een goed 
humeur; dan zorgen wij voor de koffie. 

Kosten: € 2,-- per middag.  

Desgewenst kun je die middag ook komen biljarten of kaarten. 

 ___________________________________________________________ 

Aquarellen / tekenen; 19.30 – 21.30 uur (Kaaie 1) 

Op deze avond wordt in diverse technieken lesgegeven. Portretten, 
landschappen en vele andere onderwerpen in olieverf, aquarel, pastel of 
potlood.                                                    

De lessen starten begin oktober en de kosten bedragen € 75,00 voor 10 
lessen (excl. koffie of thee) Exacte lesdata worden later doorgegeven. 

Aanvang: 19.30 tot 21.30 uur 

Opgeven kan via: Marian Moelker 0115-491345 of via de 
mail: makemoel@zeelandnet.nl. I.v.m. de enorme 
belangstelling voor het aquarellen, worden nieuwe 
aanmeldingen op een wachtlijst gezet. 

 ___________________________________________________________ 

mailto:makemoel@zeelandnet.nl
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Dinsdag   

Timmeren voor de jeugd; 18.30 – 19.30 uur (de Spuikom)  

Welkom op ons timmerclubje. Je kunt hier leren 
werken met verschillende gereedschappen; hamer, 
zaag, schuurpapier en voor de meer gevorderden 
boor- en freesmachine. 

Dit clubje is zowel voor jongens als voor meisjes en 
het kan later nog van pas komen bij een studie in één van de technische 
beroepen, dus laat de computer eens een avondje staan en kom creatief 
met je handen werken. Leeftijd vanaf 7 jaar.  

Kosten: € 1,00 per keer. Start vanaf 5 september. 

 ___________________________________________________________ 

Woensdag 

Kantklossen; 19.30 – 21.30 uur (Kaaie 1) 

Kant is een oud ambachtelijk product  dat waarschijnlijk in de 15e eeuw is 
ontstaan. Men weet niet precies of het in Vlaanderen of in Italië is ontstaan. 
Aangezien we niet meer beschikken over een lerares, heeft het groepje 
geoefende cursisten besloten toch verder te gaan met het beoefenen van 
dit mooie ambacht. 

 

Informatie bij Betsie van de Voorde 0115-402305. 

Kosten € 2,50 per keer (per 6 keer vooruit te betalen). 

Start 4 oktober en het is 1 keer in de 2 weken.      

 ___________________________________________________________ 

http://www.google.nl/imgres?imgurl=http://comps.fotosearch.com/comp/ARP/ARP112/tools.jpg&imgrefurl=http://www.fotosearch.nl/ARP112/tools/&h=370&w=303&tbnid=uAP0E51L3YEN2M:&zoom=1&docid=g5CQQdY3yw0P6M&itg=1&ei=BGPnU7fuI8asO6T3gcgF&tbm=isch&ved=0CEsQMygkMCQ&iact=rc&uact=3&dur=952&page=1&start=0&ndsp=37
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 ___________________________________________________________ 

Workshops: 

Dit najaar zullen er bij voldoende belangstelling weer een herfst- en een 
kerstbloemstuk gemaakt worden. Data worden later via de website 
bekend gemaakt. 
De kosten zijn telkens tussen de € 20,00 en € 22,50 naar gelang het soort 
bloemen, incl. koffie of thee. 

Aanvang 19.30 uur in Kaaie 1. 

Opgeven kan bij Marian Moelker; tel. 0115 – 491345 of via de e-mail: 
makemoel@zeelandnet.nl 

 ___________________________________________________________ 

Avondvierdaagse: 

De Avondvierdaagse 2018 staat gepland van maandag 28 mei t/m 
donderdag 31 mei.                                 
U kunt kiezen uit de afstanden 5, 10 en 15 km.           
 ___________________________________________________________ 

Intocht St. Nicolaas 

De Sint heeft vanuit Spanje laten weten dat hij op zaterdag 18 november   
een bezoek zal brengen aan Philippine. 

 
Toneelvereniging “ESMOREIT” 

Deze winter zal toneelvereniging “Esmoreit” weer een klucht opvoeren in de Kaaie. 
De exacte data zijn nu nog niet bekend, maar bezoek t.z.t. de website voor 
aanvullende informatie; www.toneelesmoreit.nl. 

 

 

mailto:makemoel@zeelandnet.nl
http://www.toneelesmoreit.nl/
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Activiteiten aan-Z  Philippine 

Programma van september 2017 tot juni 2018. 

Op het moment dat we nog (na)genieten van de vakantie hebben we toch alweer 
de activiteiten voor het komend seizoen voor u op papier gezet. U weet dat er 
mogelijk nog extra activiteiten kunnen worden gepland. Als dat zo is dan wordt u 
daarover natuurlijk tijdig geïnformeerd!                                   

Het afgelopen jaar was opnieuw druk bezet, met als extra’s, ondersteuning aan de 
“goede doelen’maaltijd, de Delta Ride for the Roses en deze keer ook weer de 55+ 
route. Kortom een heleboel werkzaamheden die wij, vooral mede dankzij onze 
vrijwilligers/sters, tot een goed eind hebben kunnen brengen. Een positief jaar dus, 
maar ziekten en overlijden zijn de keerzijde van het bestaan, dan rest ons alleen 
een bloemetje, kaartje en/of een passend woordje.  Wij gaan het nieuwe seizoen 
met goede moed tegemoet en hopen u daar ook dikwijls als deelnemer te mogen 
begroeten! U weet: 

Vrij toegankelijk, geen leden, geen politieke richting of geloof, kortom voor 
iedereen die zich geroepen voelt! 

Wij wensen en hopen dat u ook deze keer weer onze activiteiten zult bezoeken.                     
Tot ziens op één van onze dagen,  

                                                     Activiteitencommissie  Aan-Z   Philippine.               

 

Start activiteiten  6 september / 7 september 2017 

Dinsdagmiddag: Fietsmiddag, aanvang 14.00 uur. 

Woensdagmiddag: Kaarten, rummicub, aanvang 14.00 uur. 

Donderdagmiddag: Koersbal, biljart, aanvang 14.00 uur. 
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Agenda AanZ: 

29  september: Rooibosroute (begeleide wandeling)     17.00 uur                      

14 november: een middag voor- en over ouderenzorg, 14.00 uur 

7 december: try-out  Maikel Harte toegang € 10,- 

20/21 december:  Kerstkaarting/koersbal/biljart, inleg € 2,50 

24 januari: Erwtensoepmiddag met Nieuwjaarsborrel, kaarten en bingo.             
Inleg € 6.00 (opgave voor 20 januari!) Prijsuitreiking afgelopen seizoen. 

23 februari : Muzikale avond met Ambras in het kader van het           
     10-jarig bestaan. 

28/29 maart:  Paaskaarting/koersbal,biljart, inleg  € 2,50 

27 april: Koningsdag??? 

8 mei: busreis 

12 juni: puzzelfietstocht 

20/21 juni: Prijskaarting/koersbal,biljart     Afsluiting seizoen.   

  
Activiteiten vrouwenvereniging Philippine 

De vrouwenvereniging Philippine organiseert geregeld leuke activiteiten, 
zowel in de Kaaie als daarbuiten. 

Heeft u interesse of wilt u zich bij deze 
vereniging aansluiten, neem dan contact op 
met de secretaris, Patricia van Veen.            
E-mailadres:  patriciavanveen@kpnmail.nl. 

   

mailto:patriciavanveen@kpnmail.nl
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Activiteiten van de KBO, afdeling Philippine 

18 augustus: Koffie drinken in de Kaaie met daarna korte wandeling                        
en ijsje eten in ijssalon 

       
19 september: Wafel/Bingo middag 
 
10 oktober: Spelletjesmiddag, kaarten rummicubben 
 
14 november:  Zorgsaam Themamiddag; aanvang 14.00 uur 
 
19 december: Kerstdiner (eerst samenkomst in de Kaaie) daarna diner in één van 
de restaurants 
 
9 januari 2018: Nieuwjaarsbijeenkomst met hapje en drankje 
 
6 februari: Jan in de Zak met evt. film 
 
6 maart: Demonstratie Mastaproducten 
 
20 april: Jaarvergadering 
 
Lid worden van de KBO? Voor de contributie hoeft U het niet te laten. Er 
zijn vele voordelen mee te behalen. Voor info B. Vlegels (0115-491035). 
 
Tip: Op 21 oktober is de Beleef Plus beurs voor 55-plussers in Goes 
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Activiteiten van Muziekvereniging “St. Cecilia” 

Iedereen heeft onze muziekvereniging wel eens zien lopen of horen spelen, 
tijdens o.a. Koningsdag en de intocht van St. Nicolaas. Om dit in de 
toekomst ook te kunnen doen, zijn wij op zoek naar muzikanten die zich bij 
onze vereniging willen aansluiten. 

Kunt u een instrument bespelen of zou u dit willen leren, laat het ons 
weten. Lessen kunnen bij ons gevolgd worden. Het maakt niet of u jong of 
oud bent, muziek kun je op elke leeftijd leren. Geen instrument? Geen 
probleem, ook dat kunt u van ons gebruiken. 

Dit komend seizoen is het mogelijk om individueel 
saxofoonles te volgen in Philippine. Deze les zal op 
maandag- of dinsdagmiddag gevolgd kunnen 
worden in de Kaaie. 

De vaste repetities zijn: 

Maandag  

Iedere maandag  van 19.15 uur tot 21.30 uur oefenen de muzikanten van 
muziekvereniging  “St. Cecilia” in Kaaie 2.  

Wilt u eens komen luisteren, stap gerust eens binnen. 

Donderdag 

Vanaf 18.30 uur tot 19.30 uur oefenen alle leerlingen, met een aantal 
oudere muzikanten voor het samenspel van jeugdorkest “de Muziekfabriek” 
in Kaaie 2 onder leiding van instructrice Wendy de Vos. 

 
Nieuwsgierig geworden? Neem dan even contact op met de voorzitter, 
Anita Neijt. Tel. 0115-491280.  

https://pixabay.com/nl/messing-instrument-muziek-muzikale-2027707/
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Activiteiten van de Big Swing Band  

De Big Swing Band is inmiddels een vaste 
gast in "de Kaaie". Bijna iedere 
zondagochtend komt de 19-koppige Nederlands/Belgische band er samen voor een 
repetitie en natuurlijk niet te vergeten, de gezelligheid. In aanloop naar de zomer is 
er hard gewerkt aan het zomerrepertoire, na de zomerstop gaan we aan de slag 
voor ons jaarlijks winterconcert in Porgy & Bess. Waar het zomerrepertoire dit jaar 
bestaat uit latinnummers en nummers van onder andere Stevie Wonder, zal het 
repertoire na de zomer uit ietwat “jazziër” nummers bestaan. 

Met het zomerrepertoire hebben we ten tijde van het schrijven inmiddels een 
tweetal mooie concerten achter de rug. Tijdens de Gentse Feesten speelden we op 
het Luisterplein (Laurentplein) en in Knokke-Heist speelden we op een overvol 
plein “De Bolle”. Aan beide optredens hebben we mooie herinneringen. In Gent 
troffen we een enthousiaste jury, in Heist lazen we op de gemeentelijke facebook 
“Het vernieuwde pleintje "De Bolle" swingt als nooit voorheen”. Een mooier 
compliment kun je je als Big SWING Band natuurlijk niet wensen. Ons 
zomerprogramma is voorlopig nog één maal te horen, dit zal zijn op 10 september 
op de vrijdagsmarkt te Gent om 14u.  

Na een korte zomerstop gaan we, samen met onze dirigent Mathias Vercammen, 
weer druk aan de slag om goed voor de dag te komen in Porgy & Bess en de Statie 
in Sas van Gent. Het concert in Porgy vindt traditiegetrouw plaats in de week voor 
Kerst op 16 december, het concert in “De Statie” zal doorgaan op zondagmiddag 
14 januari.   

Wat zeker niet vergeten mag worden is namens de leden van de Big Swing Band 
een woord van dank uit te spreken aan onze in 2016 afgetreden 
Voorzitter/Secretaris Bernard Willems! Wat heeft deze man veel voor de club 
betekend! Hij verzorgde de mailing, partituren, kaartjes, tickets, optredens, hielp 
met klaarzetten van de spullen op concerten en repetities, reed met de kar, 
maakte de notulen, regelde heel veel, maakte foto’s en was en is vooral grote fan 
van de club! Bernard, enorm bedankt voor al hetgeen je voor ons hebt betekend 
en ja we hopen je nog dikwijls te mogen begroeten tijdens onze concerten (en 
repetities)! Wij willen alle gebruikers van “De Kaaie” een mooi seizoen toewensen 
en u natuurlijk van harte uit te nodigen tijdens één van de genoemde concerten! 
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CURSUS-AANBOD DIGITALE FOTOGRAFIE NAJAAR-2017: 

Basis (De Eerste Stappen) op Woensdagavond - vanaf 16 jaar                                      
Duur volledige cursus: 10 lessen.  Lestempo: 2-wekelijks.                                           
Start op 20-sept.   Prijs € 130,- p.p.  

Gevorderden (Omgaan met Licht) op Dinsdagavond                                                      
Duur volledige cursus: 1 jaar (12-lessen) Lestempo: 1x per 4 weken                          
Start op 26-sept.  Prijs € 95,- p.p. per half jaar.         

TOP (Creatieve Fotografie) op Woensdagavond                                                         
Duur volledige cursus: 1 jaar (12-lessen) Lestempo: 1x per 4 weken                      
Start op 4-okt.  Prijs € 95,- p.p. per half jaar.  (praktijk zat.  28-okt.)       

CURSUS-AANBOD DIGITALE FOTOGRAFIE VOORJAAR-2018: 

NIEUW Basis (De Eerste Stappen) op Donderdagavond - Jeugd van 12-16 jaar  
Duur volledige cursus: 10 lessen.  Lestempo: 2-wekelijks.                                             
Start op 8-feb.   Prijs € 130,- p.p.  

Gevorderden (Omgaan met Licht) op Dinsdagavond                                                       
Duur volledige cursus: 1 jaar (12-lessen) Lestempo: 1x per 4 weken                             
Start op 6-feb.  Prijs € 95,- p.p. per half jaar.         

Photoshop Elements op Donderdagavond (Een eerste start)                                        
Duur volledige cursus: 3 maanden (5-lessen) Lestempo: 1x per 2 weken                  
Start op 22-feb.  Prijs € 95,- p.p.  

Tijd van alle cursussen is: Tijd: 19:30-+21:30 uur                                                          
Hertog van Bourgondiëstraat 15 – 4553 CW Philippine – gsm: +31(0)651594608 

voor meer informatie: www.fotofranky.nl – info@fotofranky.nl 
 

Op 30 augustus is er informatie-avond van 19.30-21.30 in de Kaaie 

http://www.fotofranky.nl/
mailto:info@fotofranky.nl
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Nieuws van de vereniging tot Behoud van de Historie van Philippine   

Een korte quiz van de Vereniging met de lange naam. 

We beginnen dit stukje met een kleine quiz: 

1. Waarom heet Philippine Philippine? 
2. Welk beroep werd er vroeger uitgeoefend in de Rozemarijnstraat? 
3. Waar komt de naam Rammeloo vandaan? 
4. Waar stond het kasteel in de Kasteelstraat? 
5. Waarom is er juist in Philippine een straat vernoemd naar Jacob Hobein? 

Als u alles weet, bent u vast lid van de vereniging met de lange naam: de Vereniging 
tot Behoud van de Historie van Philippine. Als u op minder dan vier vragen het 
antwoord weet, moet u eigenlijk snel lid worden. Dat kost slechts € 20,-- per jaar. 
Daarvoor krijgt u dan jaarlijks ons fraai uitgegeven Jaarboek van ca. 100 pagina’s. U 
krijgt ook toegang tot diverse interessante activiteiten zoals de jaarvergadering met 
boeiende sprekers en de ledenreis.  

Door lid te worden helpt u onze vereniging ook om jaarlijks de twee plechtige 
herdenkingen in ons dorp te organiseren. Op 4 mei om 19.00 uur de 
dodenherdenking bij het Canadezenmonument aan de Isabellasluis en op 12 augustus 
bij het monument voor de slachtoffers van het neerstorten van een Britse Blenheim 
bommenwerper in de Tweede Wereldoorlog. Wij hopen dat u het net als ons een 
erezaak voor ons dorp vindt om de herinnering aan de oorlogsslachtoffers levend te 
houden. Geïnteresseerd? Kijk eens op onze website:  www.historiephilippine.nl. Daar 
vindt u ook mooie foto’s van oud-Philippine. Op de site staat ook hoe u zich kunt 
aanmelden als lid.  

Tijdens de Mosselfeesten staan we met een stand in de Protestantse Kerk in de 
Emmastraat en op de Open Monumentendag op 9 september zorgen wij er voor dat 
u de historische bunkertjes aan de Olmendijkweg en het Protestantse kerkje (een 
gemeentelijk monument) kunt bezoeken. U bent van harte welkom. 

Oh ja, als u zelf nog interessant materiaal heeft (foto’s, documenten, voorwerpen, ….): wij zijn 
altijd geïnteresseerd voor ons archief. U hoeft niets aan ons cadeau te doen (mag wel 
natuurlijk), want als we uw foto’s mogen scannen of uw voorwerpen fotograferen houdt u 
alles in bezit, maar wordt de kennis gedeeld.  

En als u mooie verhalen heeft maar opschrijven moeilijk vindt of daar geen tijd voor heeft, dan 
komen we graag bij u langs. 

http://www.historiephilippine.nl/
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Nieuws van de EHBO-vereniging Philippine  

Ieder jaar worden er in Philippine verschillende evenementen georganiseerd. Eén 
van de eisen van de Gemeente is dat deze evenementen voorzien dienen te 
worden van een aantal EHBO-ers. 
Helaas zien wij onze groep vrijwilligers die bij evenementen lopen stilletjes aan 
kleiner worden en we willen natuurlijk dat we alle evenementen van onze hulp 
kunnen blijven voorzien. 
We willen dan ook een verzoek aan u (de inwoners van Philippine) richten om over 
te gaan tot het volgen van een EHBO-cursus, zodat ook u ingezet kunt worden bij 
een evenement hier in Philippine. 
 
Niet alleen voor evenementen zijn EHBO-ers nodig; ook u als inwoner kunt een 
beroep op ons doen in geval van nood.  
Door de steun van een aantal ondernemers en ook uw steun zijn wij twee jaar 
geleden overgegaan tot de aanschaf van een nieuwe AED. In Philippine hangen nu 
dus twee AED’s  die ingezet kunnen worden bij een reanimatie. 
Natuurlijk hopen wij deze niet te moeten gebruiken, maar als het nodig is, staan 
we voor u klaar.  

 
Wilt u zelf kunnen reanimeren en het gebruik van de AED leren? U kunt bij ons 
hiervoor een cursus volgen, voor slechts € 20,00. Wilt u een volledige EHBO-cursus 
(incl. reanimatie en AED) volgen? Ook dat behoort tot de mogelijkheden. Bij 
voldoende belangstelling starten wij dit najaar een nieuwe cursus. De kosten voor 
deze cursus zijn € 150,00. Heeft u interesse in het volgen van een cursus 
reanimatie met AED of een volledige EHBO-cursus, geef u dan op bij onze 
secretaris; Anita Neijt, a.j.neijt@hetnet.nl of kom even langs bij ons kraam tijdens 
de Mosselfeesten. 
 
Wilt u ons jaarlijks financieel ondersteunen, dan is uw donatie welkom op ons 
rekeningnr. NL81RABO0142114073. Wij bedanken u vast bij voorbaat. 

mailto:a.j.neijt@hetnet.nl
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Activiteiten van dweilband “Tè geen Naom” 
Tè Geen Naom is eind 2000 ontstaan als carnavalsband. Er werd gerepeteerd en 
opgetreden enkel en alleen in de carnavalsperiode. Begin 2006 is daar 
verandering in gekomen en is besloten om ook buiten deze periode te repeteren 
en op te treden. Sinds die tijd heeft deze weinig competitief ingestelde band op 
verschillende locaties haar/zijn beste muzikale beentje voor gezet en is op diverse 
festivals een graag geziene gast. 
Momenteel bestaat Tè Geen Naom uit een 18-tal enthousiaste muzikanten uit 
Zeeuws-Vlaanderen die het leuk vinden om samen een deuntje te spelen. Er 
wordt tweewekelijks op vrijdagavond van 19.30 uur tot 21.30 uur gerepeteerd in 
Kaaie 2. 

 
Overige activiteiten 

Dorpsraad 

Iedere eerste donderdag van de maand vergadert de Dorpsraad in Kaaie 1 om 
19.30 uur. Heeft u iets te melden? Loop dan even binnen tussen 19.30 en 20.00 
uur.                                                                                                                                                       
            
Modelbouwvereniging ZuidZuidWest  

Iedere laatste dinsdag van de maand vergadert modelbouwvereniging 
ZuidZuidWest uit Terneuzen in Kaaie 1 om 20.00 uur. Interesse om eens een 
vergadering bij te wonen? Kijk dan eens op de website; www.zuidzuidwest.com. 
De vereniging houdt zich bezig met alle soorten modelbouw, maar hoofdzakelijk 
radiografisch bestuurd. De vereniging is in het bezit van twee verplaatsbare bassins 
één van 5 bij 5 meter inhoud ± 7500 liter en één van 7,5 bij 12,5 meter inhoud        
± 30.000 liter waarmee we op diverse evenementen demonstraties verzorgen.   
Ook zijn we in het bezit van een 6-tal sponsorbootjes waarmee de liefhebbers   
voor een klein bedrag eens een modelboot kunnen besturen. Kom eens langs in 
“De Kaaie“; vergaderschema zie website of per mail info@zuidzuidwest.com. 
  

http://www.zuidzuidwest.com/
mailto:info@zuidzuidwest.com
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Activiteiten van de jeugdsoos 

Iedere eerste vrijdag van de maand gaan we er weer een gezellige avond van 
maken in de jeugdsoos van Philippine. We zijn er van 19.30 uur tot en met 22.00 
uur en er is van alles te doen  !  

Verder zoeken we nog 1 of 2 enthousiaste vrijwilligers die ons komen versterken 
tijdens  deze avonden !                                                                                                           
Je kunt altijd eens langskomen op de eerste vrijdag van de maand in de soos, 
gevestigd in de Kaaie te Philippine. 

Carnavalsvereniging  “CS de Mosselkrauwers” 
Hoewel carnaval voor menigeen nog een heel eind weg lijkt, willen we in dit  
krantje toch al graag onze komende activiteiten vermelden. De Mosselkrauwers 
laten zich ook buiten de carnavalstijd gelden. 

Onze eerstkomende activiteit is tijdens de jaarlijkse Mosselfeesten. 
Op  zaterdag 26 augustus vindt onze alom bekende Mosselbingo plaats. 
Aanvang 20.00 uur in zaal Marinet.  Naast onze gewone prijzen zijn er heel veel 
kilo’s heerlijke mosselen te winnen. 
Vanaf de Mosselfeesten maken we een sprongetje naar de maand november. 
Dan vindt traditiegetrouw de verkiezing plaats. Wordt het een prins of een    
prinses of allebei? Ook hebben we elk jaar een jeugdverkiezing voor de 
jeugdprins(ses),  Benieuwd? U bent van harte welkom op  zaterdag 4 november 
2017 om 19.00 uur in café Marinet. 

En dan natuurlijk onze carnavalsactiviteiten met op zaterdag 10 februari 2018 de 
stoet om 14.00 uur met aansluitend de prijsuitreiking in de Kaaie met 
medewerking van Jacco Ricardo. Op zondag 11 februari is er ook weer een bingo; 
aanvang 20.00 uur. De dinsdag van carnaval ( 13 februari ) is er om 14.00 een  
super gezellig limonadebal in zaal Marinet. Carnaval in Philippine is van ons 
allemaal en we hopen nog heel lang met deze traditie te kunnen doorgaan. 
Daarvoor hebben we wel de steun nodig van u. Graag tot ziens in zaal de Kaaie of 
zaal Marinet. 

Alaaf, Alaaf, Alaaf,            De Mosselkrauwers 
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Nieuws van “Fotogroep Philippine” 
 
De fotogroep Philippine, ( FGP) begint inmiddels aan zijn 3e seizoen en ook in 
2018 maken wij gebruik van gemeenschapscentrum de Kaaie.   Dit jaar zullen wij 
2018 weer  inluiden met een expositie, gepresenteerd door de leden van onze 
vereniging en  cursisten van Foto Franky. Gezien het succes van het afgelopen 
jaar waar bijna 300 mensen onze tentoonstelling hebben bezocht is het zeker  
de moeite waard om onze expositie eens te bezoeken.  Wij mochten immers 
veel lovende woorden ontvangen omtrent de kwaliteit en de presentatie van   
de foto's.  De toegang is gratis. De expositie zal worden geopend op vrijdag 12 
januari 2018 om 20.00 uur en zal doorlopen tot en met zondag 14 januari 2018. 
Op zaterdag en zondag  te bezoeken vanaf 10.00 uur  tot  17.00 uur.  

Verder zullen wij onze clubavonden wederom houden op elke 3e dinsdag van  
de maand van 19.30 tot 21.30 uur, met uitzondering van de maanden juli en 
augustus.  Mocht U interesse hebben lid te worden van onze vereniging kom 
dan eventueel, na overleg met het bestuur, eens vrijblijvend kennis maken 
tijdens een van onze vaste clubavonden. Neem ook eens een kijkje onze   
website, http://www.fgphilippine.nl/ waar U alle relevante informatie kunt 
vinden en waar U altijd een reactie kunt achterlaten. 

Bijeenkomsten: 2017: 19-9, 17-10, 21-11 en 19-12                                   
   2018: 16-1, 20-2, 20-3, 17-4, 15-5 en 19-6 

Expositie:             12, 13 en 14 januari 2018 

e-mailadres: post@fgphilippine.nl 
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Plattegrond De Kaaie 

 



 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


